
Vecka 34 med Örnarna  


Föräldramöte

Ni föräldrar är varmt välkomna till föräldramöte för Örnarna tisdagen 20 augusti 
kl  18.30-20.00 i vårt nya klassrum. Vi kommer i år hålla till i Norra flygeln (där 
idrottssalen finns) på övre plan, första rummet till höger.  

Jag kommer fokusera på terminens utmaningar i matematik; strategier, tankegångar 
och varför jag lägger mycket vikt på vissa delar. Vi kommer även att se på våra 
arbetsområden för terminen. Ta med er frågor, det är säkert fler som undrar samma 
sak:)


Välkomna till årskurs 5!

Det är tomt på skolan och jag ser fram emot när ni kommer! På torsdagen, som är 
första skoldagen, ses vi utomhus på nedre skolgården för en gemensam samling klockan 
8.30. Nina hälsar oss alla välkomna till ett nytt läsår. Sedan ska vi kika på några av de 
arbetsområden vi kommer att arbeta med. Vi kommer lära oss om urtiden och hur 
första livet på jorden uppstod. Vi avslutar dagen en liten stund efter lunchrasten, 
klockan 13.00. 


Värdefullt kol?

Till torsdagen vill jag att ni gissar vad jag ska berätta om på lektionen. Ledtråden är 
Värdefullt kol… Ta med din gissning till lektionen, jag kommer inte svara på frågor 
innan dess:)


  Hoppas vi ses imorgon på föräldramöte! ☀  /Sara 

Viktiga datum: 20/8 föräldramöte, 16/9 planeringsdag, v 44 lov



Örnar vecka 34 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Tisdag 
18.30-20.00 

Varmt 
välkomna 

på 
föräldra-

möte! 

Samling 
ute 

Nina hälsar alla 
välkomna till ett 

nytt läsår


Matematik 

taluppfattning

9.15 
10.00

terminen 
vi blickar framåt


Värdefullt 
kol 

era gissningar 
och min tanke

Svenska 

samarbete

samt


högläsning

10.00 
10.30 R    A    S    T 

10.30 
11.35

Historia 

livets uppkomst

Idrott 

med Linda

11.35 
12.45 LUNCH + RAST

12.45 
13.30

Svenska 

högläsning


Skoldagen slutar 
13.00

Historia 

livets uppkomst

13.30 
14.15

Bild 

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Svenska 

Värdefullt kol?

Sommarlov☀ 

�


