
Vecka 40 med Örnarna  


Om förra veckan: 

Matematik: Vi har nu övat en hel del på att lösa ekvationer. Det har varit svårt att 
förstå men många Örnar känner att de börjar förstå hur det går till. 

Fortsätt öva multiplikationstabeller hemma. Ni kan lyssna på gåspennan (youtube) och 
sjunga med. Det finns spel på digipuzzle.net, tryck på ”skolspel”, ”multiplikation”, 
scrolla ner och hitta exempelvis dessa:

 mosaics - multiplications,    domino - multiplications

Svenska: Nu är många Örnar riktigt skickliga på skillnaden mellan åsikt och argument. Vi 
har även övat mycket på du dubbelteckning. 

Kroppen: Kroppenarbetet har haft fokus på rörelseapparaten. På skelletet sitter våra 
muskler fast med hjälp av senor. Det finns muskler som är glatta och rör sig utan att vi 
anstränger oss alls.  

Bild: På bildlektionen har vi nu gjort klart våra teckningar i 3D, de börjar bli riktigt 
häftiga! 

Vi har även hunnit se en musikföreställning och joggat i Hjorthagen för Skoljoggen. Ni var 
väldigt skickliga på att sända med springslantar! 




Frånvaro

När din Örn har varit frånvarande, sjuk eller ledig, är det viktigt att ni tar ikapp det som 
missats. Det står på schemat vad vi har gjort. Tänk på att det är elevens kunskapsbank och 
färdigheter som byggs på. Allt vi gör nu byggs på i senare år i skolan. Alla läxor och 
uppgifter är till för att bygga upp en förståelse för något och/eller en färdighet i något. 


Läsläxan

Det är mycket viktigt att läsläxan är läst till rätt dag. Vi kommer att arbeta vidare med 
texten i skolan varje vecka och då är det omöjligt att deltaga om inte texten är läst och 
funderad över. Det är även viktigt att det endast läses ett kapitel i taget. Vi har ingen 
brådska genom boken. Upplever ni att det är lite text för er örn är det fritt fram att läsa 
hur mycket som helst utöver denna bok. Jag vill varmt rekommendera Mariefreds bibliotek 
och dess oändliga hav av berättelser! 


Idrottskläder

Linda hälsar att hon vill att du påminner och hjälper din örn att ha lite extra koll på att 
örnen får med sig idrottskläder de dagar de har idrott. Hon har nu fått sitt 
jobbmobilnummer: 070-100 93 76.


Hälsning från eftis om höstlovet

Vecka 44 (28/10-1/11) är det dags för höstlov. Eftis håller öppet. Vi behöver veta vilka tider 
ditt barn är i behov av omsorg, anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Anmäl ert 
behov till Eftis här: https://forms.gle/eNCmsXPPpKunNziv6. Sista anmälningsdagen är den 15 
oktober. 


Många lektioner denna vecka har vi haft så fin arbetsro så man skulle 
höra en nål falla, beröm gärna din örn!    /Sara 

Viktiga datum: v 44 lov, 

http://digipuzzle.net
https://forms.gle/eNCmsXPPpKunNziv6
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

vokaler, 
konsonanter

och stavelser


Teknik 
 


1/2 klass

Slöjd 
 


1/2 klass

Engelska 

skrivövning

Matematik 

prioriterings- 
regler


s 22-23 (24-25)

9.15 
10.00

Matematik 

ekvationer

taluppfattning

Idrott 
ute


brännboll

Svenska 

diktamen


10.00 
10.30

Rast Rast

10.30 
11.35

Svenska 

egen läsning

Matematik 

prioriterings-
regler, 


s 22-23 (24-25)


Idrott 
inne 

multiboll


Matematik 

problemlösning

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Kroppen 

skelettet

i NE.se

Svenska 

Vi diskuterar 
läsläxan

Kroppen 

rörelse-
apparaten, 

s 22-27 

Göra 
klart

13.30 
14.15

Engelska 
The Leopard 

and the 
lighthouse

Religion 

Hinduism, 

s 94-97

Musik 

sång

Svenska 

högläsning

Bild 
Vi gör klart 

3D-
teckningarna

Religion 

Hinduism, 

NE.se


�

Idrott  
ute IP 

orientering


� 


gemensam 
promenad till 

skolan

Norden


naturresurser

s 12, 28-29


�

Norden 

Norge, 

s 36-39 


�

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik 
ekvationer

Svenska 
Svart Bälte, läs 

kapitel 2

svenska 
Stava orden på 

pappret.

http://NE.se
http://NE.se

