
Schema vecka 24- Årskurs 5 Rävar 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 –  
9.15

Matematik 
Mats 

Repetition 
s. 210- 

Övning inför 
skol- 

avslutning 

Utvärdering 
av året som 

gått

Genrep 
inför skol- 
avslutning 

kl. 9.00-10.30

A 
V 
S 
L 
U

9.15 –  
10.00

Musik 
Elin 
C525 

Svenska 
Mats 

Färdigställande 
av böcker

Insamling av 
böcker i olika 

ämnen 

T 
N 
I 
N 
G

10.00  R          A       S                       T
10.30 – 
11.15

Biologi 
Sara 

Tek/Slöjd STÄDNING 
av klassrum 

MYS med 
klassen

Samling kl. 
8.00 i klassen 

Vi tågar in 
klassvis  

kl. 8.15 på 
konstgräset 

11.15 - 
11.50

Svenska 
Mats 

Färdigställande 
av serierna

Tek/Slöjd STÄDNING 
av klassrum 

MYS med 
klassen

Terminen 
avslutas i 

klassen, efter 
det bjuds det 
på glass på 
skolgården

LUNCH
11.50-12.20

LUNCH
11.50-12.20

LUNCH
11.50-12.20

LUNCH
11.50-12.20

Rast
12.20-12.45

Rast
12.20-12.45

Rast
12.20-12.45

Rast
12.20-12.45

12.45– 
13.30

Idrott 
Mats 

Inne i klassen 
Ute, lekar

Matematik 
Mats 

Repetition 
s. 210- 

Ute, lekar MYS med 
klassen

13.30- 
14.15 

Bild 
Hanna 
iMovie, 

presentation av 
arbete

14.15- 
15.00



Mats planering, v.24 

Utvärdering för vårdnadshavare 
Länken hittar ni på skolans hemsida, under fliken ”Aktuellt”. Fyll gärna i den :) 

Teknik/ Simon hälsar 
Efter lång förfrågan så vill min halvklass i Rävarna ha en slags knytis nästa vecka då 
det är sista lektionen. Enda kravet är att det inte är läsk (saft ok), och att det räcker 
med att det är typ max 250 g av något ätbart, samt inget med nötter. 

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. 

Mys i klassen 
På torsdag kommer vi att samlas i klassen för att ta ett sista mys tillsammans innan 
sommarlovet. Detta kommer att ske efter generalrepetitionen inför skolavslutningen. 
Eleverna får ta med snacks till skolan, men inga nötter eller läsk.  
_____________________________________________________ 
Idrott 

Måndag: I klassen. 
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