
Veckobrev v. 24  åk 4 Örnar


Idrott tisdag 11/6 
På tisdag är det sista idrottslektionen och då cyklar vi till strandbadet och badar. Vi kommer även att 
ha lite knytis. Eleverna får alltså ta med sig något att mumsa på, MEN vi är ganska hårda med vilka 
mängder de tar med. Det innebär t.ex. att:  

• tar man chips så är det en LITEN chipspåse eller en liten Pringlesburk. Inga fullstora påsar med. 

• Samma sak gäller godis, inga halvkilos plockpåsar, MAX 250 gram.  

• Dryck som gäller är saft, vatten, mineralvatten, smaksatt vatten eller Loka Crush. Fikabröd är också 
tillåtet. 

Vi samlas på skolgården kl. 12.30. Sedan cyklar vi iväg tillsammans till strandbadet. Har man ingen 
cykel ordnar vi det på annat sätt. Skoldagens avslutas ca. 14.00 vid strandbadet, då cyklar man hem 
eller tillbaka till skolan. Kom ihåg badkläder + handduk. Vill någon absolut inte bada så är det ok.  
/Mathias  
 
Klasslärardag onsdag 12/6 och torsdag 13/6  
Eleverna följer schemat fram till onsdag. Onsdag och torsdag är klasslärardagar och då har eleverna 
endast lektioner med sin klasslärare.  

Skolavslutning på fredag 
På fredag är det skolavslutning. Vi samlas prick klockan 8:00 på övre gården. 8:15 tågar vi klassvis ner 
till konstgräsplanen. Samlingen avslutas ca 10:00 och då går vi till klassen och avslutar året 
tillsammans. Vi går ut och äter glass och sen får eleverna ta sommarlov. Vid 12 tar klubben över. 

Kvarglömda kläder  
Från och med onsdagen den 12 juni lägger vi ut alla kvarglömda kläder från i år i idrottssalen. Vi ber 
er föräldrar gå dit tillsammans med era barn för ta hem det som är erat. Kläderna kommer finnas där 
till den 18 juni.  

Kom också ihåg att ta hem alla extrakläder som eleverna haft i klädhallen under läsåret. Nästa läsår 
byter eleverna byggnad och klädhall.  

Ta med en plastpåse 
Under veckan kommer eleverna att få flera böcker och material som ska tas med hem. Ta gärna med 
en extra plastpåse denna vecka så att allt material kan tas med hem. Hjälp gärna till där hemma att 
tömma väskan. Kolla också noga hemma så att ert barn inte har någon extra bok hemma. 


 
Jag vill tacka för samarbetet med er föräldrar under läsåret och vill passa på att önska 
er alla en riktigt härlig sommar! 🌸 🌞  

/Madeleine, Almira och Marta 



                       Veckoschema  Örnar  v. 24

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 –  
9.15

Svenska 

Utvärdering 

Göra klart 

Teknik NO 

Göra klart ogjorda 
arbeten  

Skapande 

 

Matematik  

Utvärdering av 
läsåret  

Bortstädning osv.  

Genrep 
9 - 10.30  

9.15 –  
10.00

Engelska 
 

Repetition och 
utvärdering

10.00 – 
10.30

 RAST
10.00 – 10.30

Rast 
10.30 - 11

10.30 – 
11.30 

Matematik  
 

Genomgång av 
matteprov  

 
Punkters 

koordinater 
s. 178-179

Matematik  
Koordinatsystem  

s. 181-182 

Religion SO 

Repetition inför 
skolavslutningen  

10.30 - 11.15 

 
Bortstädning osv.  

11.30 – 
12.30

LUNCH + RAST
11.30 – 12.30

12.30 – 
13.15

SO  
Historia  

Textb. s. 106-109 
Arbetsb. s. 32-33  

 
Medeltiden 

 Idrott 
 

Ute 

Simning vid 
strandbadet  

Samling vid 
grinden 12.30  

Svenska  
 

Högläsning Pojken 
och Tigern  

Elevens val 

Lekar/ utemys vid 
Hjorthagen  

Sommarlov 

13.15 –  
14.00  

Bild  
  

Göra klart 

Läxor Till måndag 
Ta med en plastpåse 

för material och 
böcker som ska tas 

hem 

Till tisdag: Till onsdag: Till torsdag: 
 

Till fredag: 
 

Skolavslutning  

8.00 Samling på 
övre gården 

Skoldagen avslutas 
med träff  i klassen 
och glass på övre 

gården 

!


