
Veckoschema V12 
Åk 1 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
Svenska		

Skoldagboken

Matematik	

Kapitel	2

Musik	

Maarit

NO	

Våren	

Idrott&	Hälsa	
Inne	

09.00 RAST 

09.30
Bild Svenska	

Den	magiska	
kulan	-	Öö

Svenska	

Ordklasser

Matematik	
9.30-10.00	

Kapitel	2

Matematik	

Problemlösning

10.15
Slöjd Svenska	 Engelska	

Stenciler

Idrott	&	Hälsa	
Ute	

Ute	lekar	

Engelska	

The	game

11.00 LUNCH OCH RAST

12.00
Idrott	&	Hälsa	

Inne
NO	
Hållbar	
utveckling

Matematik	

Kapitel	2

Teater-
föreställning	
Hör	du	vinden?

Svenska	

Skoldagboken

12.45
Matematik	

Tabellträning

Idrott	&	Hälsa	
Inne	

NO	
Hållbar	
utveckling	

Trivsam	skola	

Vara	vänner

Svenska	
Lilla	aktuellt	

Läxor / Kom ihåg v 12

Idrott:Inne,	
ombyte	och	
dusch	

Idrott:Inne,	
ombyte	och	
dusch	

Läxan	lämnas	in.

Läxor:	Läsläxa	
kapitel	19,	
skrivläxa,	
matematikläxa

Idrott:Ute,	inget	
ombyte	

Teaterföreställning		

Idrott:Inne,	
ombyte	och	
dusch		



Veckobrev v.12 

Arbetet kring klockan har nu kommit mot sitt slut och vi har arbetat klart med et kapitlet i 
matematikboken. Tänk på att fortsätta öva där hemma så att kunskaperna fortfarande 
sitter kvar. Matematik läxan denna vecka är att öva på problemlösning. 

I svenskan har vi pratat om bokstaven Pp. Svenska läxan denna vecka är en ny skrivläxa 
där eleverna ska skriva en berättelse om ett fantasidjur på bokstaven Pp. Det var jätteroligt 
att läsa deras berättelser. 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. 

På torsdag ska vi få gå på en teaterföreställning i gymnastiksalen. Föreställningen heter 
”Hör du vinden?” 

Vårt tema hållbar utveckling fortsätter och vi har pratat om utmaning vi har fått från 
köket. Från vecka 13 är det tänkt att vi ska äta upp all mat vi tar och slänga mindre mat. Vi 
ska tänka på hur vi är i matsalen och fokusera på vad man själv ska göra. Vi har också 
pratat om kompost, vad blir jord och vad blir inte jord.  
Prata gärna där hemma om vad ni tillsammans kan ha för grönt mål i familjen. Vi kommer 
under veckan arbeta med våra gröna mål och skriva ner lite kring dem.  
Exempel: att familjen ska tänka på sitt matsvinn, gå ut tillsammans och plocka skräp, äta 
mer vegetariskt, sortera och hjälpas åt att åka till återvinningen, rensa bland sina saker och 
skänka vidare.  
Ons den 27/3 promenerar vi till återvinningsstationen och till denna dag behöver barnen en 
lunchmatsäck. Liten fika får medtagas med (ej läsk el godis) Vi räknar med att vara tillbaka 
till Eftis. 

Nästa vecka påbörjar jag lite smått arbetet med att utföra kartläggningar på barnen i sv och 
ma, precis som höstas. Detta för att se vad de kan och behöver utveckla i svenska och 
matematik enligt skolverkets riktlinjer.  

Om några veckor planerar jag att bjuda in till utvecklingssamtal för de som är intresserade, 
denna gång är inte samtalen obligatoriska. Ni kommer alla att få omdömen skrivna om ert 
barn, enligt samma upplägg som i höstas: sv och ma enl kartläggningens resultat, mål att 
uppnå samt socialt. Om man vill så får man alltså enbart omdömet och samtalet är frivilligt.  

Viktiga datum: 
V.17 påsklov 
29/4 skräpplockardag  

Varma hälsningar  
önskar  

Linda, My och Alexandra


