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Åk 1 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
P	
L	
A	
N	
E	
R	
I	
N	
G	
S	
D	
A	
G	

Skolan	stängd,	
Eftis	har	öppet	

Svenska		

Skoldagboken

Musik	

Maarit

NO	

Våren	

Idrott&	Hälsa	
Inne	

Harry	Potter-
kull

09.00 RAST 

09.30
Svenska	

Den	magiska	
kulan	-	Pp

Svenska	

Livet	i	
bokstavslandet

Matematik	
9.30-10.00	

Min	klockbok

Matematik	

Problemlösning

10.15
So	

Trivselenkät	

Engelska	

Stenciler

Idrott	&	Hälsa	
Ute	

Ute	lekar	

Engelska	

The	game

11.00 LUNCH OCH RAST

12.00
NO	

Hållbar	
utveckling

Matematik	

Klockan

Matematik	

Göra	klart

Svenska	

Skoldagboken

12.45
Idrott	&	Hälsa	

Inne	
NO	

Hållbar	
utveckling	

Trivsam	skola	

Vara	vänner

Svenska	
Lilla	aktuellt	

Läxor / Kom ihåg v 11

Idrott:Inne,	
ombyte	och	
dusch	

Läxan	lämnas	in.

Läxor:	Läsläxa	
kapitel	18,	
skrivläxa,	
matematikläxa

Idrott:Ute,	inget	
ombyte	

Idrott:Inne,	
ombyte	och	
dusch		



Veckobrev v.11 
En kortare vecka denna vecka då det är planeringsdag på måndag, skolan är stängd och 
Eftis är öppet för er som anmält omsorg. 

Arbetet kring klockan fortsätter och det märks att många börjar förstå mer och mer, men 
fortsätt öva där hemma. Övning ger färdighet! Denna vecka har vi utökat kunskaperna om 
vad klockan blir ”om en timme” så fråga gärna där hemma och se ifall ert barn har förstått. 
T.ex klockan är nu 2 vad blir klockan om en timme? eller klockan är halv 7 vad blir klockan 
om en timme? Matematik läxan denna vecka är att öva på klockan. 

I svenskan har vi pratat om bokstaven Hh. Svenska läxan denna vecka är en ny skrivläxa 
där eleverna ska skriva en berättelse om ett fantasidjur på bokstaven Hh. Det var jätteroligt 
att läsa deras berättelser denna vecka. Jag ser gärna att ni föräldrar nu läser igenom ert 
barns texter och hjälper dem lite. Detta tycker jag är viktigt att dem övar på, att dem nu 
börjar forma bokstäverna rätt. Att dem inte blandar stora och små bokstäver i meningarna 
och skriver bokstäverna åt rätt håll. 

Vi har startat upp vårt tema hållbar utveckling, där vi har börjat på en tankekarta om vad 
vi tänker på när vi hör ordet hållbar utveckling. Vi har kollat på korta filmer om att inte 
slänga sopor i naturen, vad grovsopor är och vad händer med dem sopor vi slänger.  
Era barn kommer få i uppdrag att tänka ut ett grönt mål som man tillsammans med sin 
familj kan göra för miljön. Vi kommer under vecka 13 göra ett studiebesök på 
återvinningsstationen. Ert barn får gärna ta med sig lite olika saker som vi ska lära oss vart 
vi ska sortera dem. Denna dag ska vi även ha med oss en egen lunchlåda. Mer info kommer. 

Vill också informera er om att My har fått ett nytt jobb och kommer sluta i klassen. My 
kommer mellan den 4/3 - 15/3 vara ledig sedan är hennes sista dag i klassen den 29/3. Vi 
önskar henne lycka till med sina nya utmaningar i livet. Istället kommer Alexandra Falk 
vara stödperson i klassen. Vi hälsar hemma välkommen! 

Jag, Linda kommer kommer vara ledig den 13/3 - 15/3. Då är Alexandra vikarie i klassen. 
Jag kommer lägga ut veckobrevet lite senare så ni vet. Måndag 18/3  är en vanlig måndag 
med bland annat idrott (inne, ombyte och dusch). 

Veckans ordspråk: 
”En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket” 

Viktiga datum: 
11/3 Planeringsdag, skolan stängd, Eftis öppet 

Varma hälsningar  
önskar  

Linda, My och Alexandra


