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Frånvaroanmälan
Kom ihåg att då barnen är sjuka ska ni anmäla frånvaron via SchoolSoft. Även vid läkarbesök/
tandläkarbesök ska frånvaro på SchoolSoft fyllas i, och då fyller man i del av dag och bara de
lektioner man kommer att vara borta. Ledighet ska även i fortsättningen sökas via blanketten 
som finns på hemsidan.

Läsläxan
Det är viktigt att eleverna tar med både läxbok och textbok på inlämningsdagen. Vi arbetar kring 
veckans kapitel i en arbetsbok och behöver då textboken som stöd.

Planeringsdag
Skolan har planeringsdag måndagen 16 september. Skolan är stängd, Eftis är öppet för de som 
anmält sig.

Skoljoggen
Skoljoggen kommer i år att gå av stapeln den 26/9. Mer information kommer senare.

Ha en fin vecka!
Önskar Cissi



V. 
38

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Planerings
dag! 

Skolan är 
stängd. 

Eftis är 
öppet.

8.30-8.45 
Svenska 
Skoldagboken 

8.45-9.30 
Matematik 
Att räkna med tre 

termer

8.30-8.45 
Svenska 

Tyst läsning 

8.45-9.30 
Matematik 
Vad har jag lärt mig?

8.30-8.45 
svenska 

Tyst läsning 

8.45-9.30 
Matematik 

Sallys hinderbana

8.30-8.45 
Svenska 
Tyst läsning 

8.45-9.30 
Matematik 

Vi räknar klart.

 9.30-10.00
Rast

9.30-10.00
Rast

9.30-10.00 
Rast

9.30-10.00 
rast

10.00-11.00 
NO 

Växter och djur

10.00-11.00 
no 

Växter och djur

10.00-10.45 
idrott 

inne 
Höjdhopp

10.00-10.45 
musik  

med  
maarit 

10.45-11.00 
Dusch

10.45-11.00 
promenad 

från 
campus

  11.00-12.00 
      LUNCH + RAST

12.00-12.45 
idrott 

ute 
Lek och rörelse 

12.45-13.00 
dusch 

12.00-12.30 
Svenska 

Läsförståelse 

12.30-13.15 
idrott 

inne 
Samarbetsövningar 

12.00-12.15 
NO 

Växter och djur 

12.15-13.00 
engelska 

”The magic rainbow” 

12.00-12.15 
so 

Nyheter 

12.15-13.30 
svenska 

Nyckeln till skatten 

Göra klart

13.00-13.45 
Engelska 

”The magic rainbow”

13.20-14.20 
so 

Trafikberättelse 

13.00-14.30 
bild/

småslöjd 

Grupp b 

”Dino”



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

 ”Nyckeln till 
skatten”  
lämnas ut. 

Engelska 
läxan delas 
ut.

Individuell 
matteläxa delas 

ut. 

Engelska läxa: 
0-10 

”Nyckeln till 
skatten”  lämnas 
in. 
Läs sidan 
21-26.  
Fyll i läxboken 
sidan 5. 

Matteläxan 
lämnas in! 


