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Hej igen allesammans! 

Matteboken har fått följa med barn i omgångar: superbra kämpat där hemma!  

Omdömena är uppdaterade versioner av förra terminens med tillägg vilket ni 
säkert förstått. 

Sista veckorna kommer vi som tidigare nämnt att satsa på skrivläxor i sv. 
Läsa är alltid bra så fortsätt gärna uppmuntra till mysiga lässtunder! 

Vid skrivläxorna behöver ni föräldrar hjälpa era barn med:   
*påbörja meningen med stor bokstav, avsluta med punkt.  
*skriva mellanrum mellan orden 
*inte blanda stora och små bokstäver i meningarna.  
Tips, ni kan skriva meningen på ett papper och ert barn skriver sedan av meningen 
själv på sitt papper om behovet finns nu till en början.  

Nästa vecka väntar sommarexpeditionen! Kul! Se Ulrikas PM. 
Hämtning senast kl 16 i Krampan! 

Viktig info inför sommarexpeditionen samt bondgårdsbesöket: Godis och nötter 
i alla former får ej medtagas. 
För resa till Odensicke gård den 27/5 behöver barnen medtaga en matsäck, liten 
fika samt bilsittkudde, tack. Samling på skolan 8.15. Oömma kläder efter väder. 
Stort tack! 

Här kommer mer info om Kronprinsessans besök till Mariefred:  
Onsdagen den 22 maj får F-klasser samt åk 1 den stora äran att välkomna H.K.H. 
Kronprinsessan Victoria till Mariefred då hon avslutar sin landskapsvandring i 
Sörmland och anländer till Mariefred med tåg. 
Kronprinsessan har sedan 2017 genomfört dessa landskapsvandringar för att få 
uppleva olika delar av Sverige under olika årstider. Syftet är även att synliggöra 
den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här. 
Kronprinsessans önskar också med sin vandring genom Sverige lyfta värdet av 
friluftsliv och rörelse.  

Detta evenemang kommer att äga rum kl. 14.40, 
d.v.s. på Eftistid, men det är en skolaktivitet, så vi kommer att knycka barnen från 
Eftis den tiden. Vi för dem även tillbaka när aktiviteten är slut.   
De barn som inte har Eftis är naturligtvis välkomna att följa med! 

Pga platsprist har jag nu tagit bort länken här om anmälan till Eftis i sommar, 
klämdagar. Hör av er till expeditionen om ni inte gjort en anmälan än tack, sista 
anmälningsdag 20/5. 
Obs! Ons 19/6 stänger Eftis 15.00.   

Ha en härlig helg allesammans!                                                                
Eleonor och Vendela 



Schema v. 21 
Åk 1 Igelkottar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.1
5

Samling	

Skoldagboken

Musik	

Maarit

Samling	
Ma:	
Mäta!		

Gamla	mått

Sommar	
expedition

Samling	

Skoldagboken

09.00 RAST 

09.3
0

Ma:	
Tabellträning	
gör	klart

Läxa	in!	

Sv:	
Bokstaven	

W,Z	

Ny	läxa	
Tabellträning	

Högläs	

Se	Ulrikas		
Information

SO: 
Bondgården	
Sädeslag

10.1
5

Ma:	
Vad	har	jag	
lärt	mig?	

S	130-131	
Extra:	Sallys	
hinderbana

Arb	boken	
s.	

106-109

SO:	
Bondgården	

Häst	
Sädeslag

Ma:	
Mäta,	cm	

S.	134-137,	
138

11.00 LUNCH OCH RAST

12.0
0

Eng:	
Animals	

(bondgårds	
djur)

Idrott
Ute

Fotboll

Bild	 Idrott	
Ute		

Roland

12.4
5

Idrott	
Ute	
Fotboll

Tabellträning	
Högläs

Forts	
Bild

13.3
0

Läxor och kom ihåg nästa vecka:



14.0
0
-

17.0
0

Idrottsombyte	
för	

uteaktivitet

Idrotts	
ombyte	för	
uteaktivitet	

Läxa	in,		

Ev	
Stödtimme	
13.30-	
14.00	

Kron	
prinsessan		
åker	lilla	tåget	

Läxa	ut

Idrottsombyte	
för	

uteaktivitet


