
Vecka 42 med Örnarna  


Om förra veckan: 


Matematik: Vi har övat även denna vecka på ekvationer. Örnarna har varit både 
tålmodiga och rejält envisa! Nu vet vi hur ekvationer fungerar. I arbetet med 
ekvationer fick vi även fundera mycket över likhetstecknets betydelse, vilket var 
mycket nyttigt! 

Vi har även kikat på prioriteringsregeln: 1. paranteser 2. multiplikationer och 
divisioner 3. additioner och subtraktioner.

Svenska: Vi har övat på att meningar kan vara av olika slag: utrop, påstående, fråga och 
uppmaning. Vi övar på att urskilja dem.

Kroppen: Kroppenarbetet har haft fortsatt fokus på rörelseapparaten. Vi gjorde ett test för 
att se om det vi läser förstås och bearbetas eller om vi behöver öva mer studieteknik. Om 
man inte har kunnat svara på några frågor om rörelseapparaten behöver man vara mer aktiv 
i diskussioner och ställa sina frågor så man får sina svar och befäster kunskapen. 

Norden: Vi har nu kikat på Norges geografi och är ända uppe i Kirkenes. Nästa Svalbard!


Rörelseapparaten och studieteknik

Nu är vi i stort sett färdiga med arbetet kring rörelseapparaten. Jag gjorde en avstämning 
för att se om örnarna har tagit till sig det som är tänkt kring området. De frågor jag har på 
pappret är det vi pratat mest om, på flera olika sätt och många gånger. Det är tydligt i 
resultatet om studietekniker sitter. Jag förväntar mig delaktighet i lektionerna och då de 
räcker upp handen och ställer sina frågor så blir undervisningen deras, då får de svar på 
sina frågor. Vi läser på flera olika sätt. Jag berättar, de antecknar, de läser i bok, vi läser i 
bok, vi läser på NE.se, ser filmer på NE.se, vi diskuterar och repeterar det viktigaste. Jag 
betonar för dem även att det är viktigt i läroprocessen att de berättar hemma om det vi 
läser. Ni kan se på schemat och inte minst i veckobrevet vad vi gör så ni är uppdaterade och 
kan hjälpa dem igång med detta. Ni har alltid tillgång till läromedlet på NE.se i Kroppen samt 
Norden.

Läxa till nästa vecka är att ta reda på svaren på de frågor de inte kunde svaren på. De 
skriver då svaren på ett papper bredvid. De kan ta hjälp av NE.se och vårt läromedel där. 
Gör en signatur på att du sett avstämningen med min kommentar och sänd tillbaka det till 
mig till på tisdag. Ni får gärna skriva er reflektion vid kommentaren!


Förändring i schemat

Vårt schema har innehållt 35 minuter extra och vi kommer sluta 13.40 på fredagar framöver. 


HPV-vaccinspapper

Alla flickor i Örnarna fick idag ett papper med sig hem som ni behöver läsa och ta ställning 
till. Prata med er Örn om vikten i att inte skrämma upp någon annan. Varje familj tar det 
beslut de tycker är bäst. Jag har och kommer fortsätta prata om det här. Pappret behöver 
vara mig tillhanda senast 15 oktober.


Viktiga datum: v 44 lov, 

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


Utvecklingssamtalstider

Jag kommer erbjuda tider för utvecklingssamtal om er örns utveckling (både styrkor och 
utmaningar) efter lovet. Vi kommer vid det mötet sätta upp mål för just er örn. Jag kommer 
sätta ihop ett Doodelformulär med dagar och tider. Ni kommer boka in er på en tid via  
Doodle på weben. Jag återkommer med mer information snart. 


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. 


Hälsning från eftis om höstlovet

Vecka 44 (28/10-1/11) är det dags för  höstlov. Anmäl ert behov  till  Eftis här:  https://
forms.gle/eNCmsXPPpKunNziv6. Sista anmälningsdagen är den 15 oktober.   

Viktiga datum: v 44 lov, 
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Örnar vecka 42 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

skriva med 
bindeord,


TLS s 10-11

Teknik 
 


1/2 klass

Slöjd 
 


1/2 klass

Idrott  
inne IP 

stationer


gemensam 
promenad till 

skolan

Engelska 
(med Kristiina)


plurals

Matematik 

multiplikation

30-31 (32-33)

9.15 
10.00

Matematik 

prioriterings-
regeln


22-23 (24-25)

Idrott 
ute


stafett i 
Hjorthagen

Svenska 

diktamen,

skiljetecken


10.00 
10.30

Rast Rast

10.30 
11.35

Matematik 

problemlösning

Matematik 

multiplikation

30-31 (32-33)

Norden 

större öar i 
Norden

Svenska 

egen läsning

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Svenska 

Vi läser i grupp 
och diskuterar 

läsläxan

Kroppen 

blodet

s 30-31

Göra 
klart 

vi gör klart 
saker från 

veckan samt 
jobbar mot våra 
personliga mål


13.40

13.30 
14.15

Engelska 

At the circus

Bild 

norsk konstnär

Kroppen 
hjärtat

s 28-29


 

och arbetsboken

Idrott 
inne 

basket


Svenska 
stora skiljetecken,


språk s 10-11


Norden

Svalbard


Religion 
Hinduism

i NE.se


Musik 

keyboard


läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik 
träna ruta s 24

Svenska 
Svart Bälte, läs 

kapitel 4.

Kroppen 
rörelseapparaten,  
se veckobrevet

svenska 
Stava orden på 

pappret.

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

