
Järvarnas veckobrev - vecka 47 

Välkomna på utvecklingssamtal!
Utvecklingssamtalen kommer att hållas under vecka 47 och 48. Ni som inte har bokat samtal 
än, gör det snarast. Bokningen görs i SchoolSoft under fliken aktuellt, bokningar.

Inför utvecklingssamtalen
Jag vill att ni läser igenom kommentarerna tillsammans med eleverna innan ni kommer till 
samtalet. Kommentarerna i de olika ämnena hittar ni i SchoolSoft under elevdokument, 
ämnesmatris.

Hälsningar från Linda
Nu efter höstlovet fram till jul kommer vi att åka skridskor på IP under idrotten några gånger. Det 
kommer stå tydligt i veckoschemat när vi har skridskoåkning, men ni kan redan nu börja leta 
fram skidskor och hjälm. Några par skridskor och hjälmar finns att låna. 

Trafikflödet
Vi påminner igen om att elever som får skjuts till skolan ska lämnas av på slottsparkeringen. Det 
är inte tillåtet för föräldrarna att köra upp på skolgårdens parkering eller på den lilla sandvägen 
mot Campus. Det är många små barn som rör sig på skolområdet och upp mot Campus - tänk 
på elevernas säkerhet! 

Matteprov
På onsdag har vi matematikprov på det senaste kapitlet. Det handlar om prioriteringsregeln, 
problemlösning och multiplikation med uppställning. Kom ihåg att öva på 
multiplikationstabellerna hemma.

Ha en fin vecka!
Önskar Cissi



V. 
47

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

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 repeterar 

8.30-8.45 
Svenska 

Tyst läsning 

8.45-9.30 
Matematik 

Matteprov

8.30-8.45 
svenska 

Tyst läsning 

8.45-9.20 
Matematik 

Division- 
delningsdivision

8.30-8.45 
Svenska 

Tyst läsning 

8.45-9.30 
Matematik 

Division-
innehållsdivision

9.30-10.15 
Idrott 

Inne 

Cirkelträning och 
avslappning

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 

Människokroppen 

10.00-11.00 
no 

Människokroppen

10.00-10.45 
Idrott 

 inne 
Lek och rörelse 

10.00-10.45 
musik  

med  
maarit 

10.15-11.00 
Svenska 

Veckans ord 
Skoldagboken 

10.45-11.00 
Dusch

10.45-11.00 
promenad 

från 
campus

  11.00-12.00 
      LUNCH + RAST

12.00-13.00 
so 

Vem får bestämma? 

12.00-12.45 
idrott 

ute 

Löpning 

12.45-13.00 
dusch 

12.00-12.30 
Svenska 

Läsfixarna 

12.30-13.15 
idrott 

inne 
Lek och rörelse 

12.00-12.15 
NO 

Människokroppen 

12.15-13.00 
Engelska 

” In space”

12.00-13.15 
svenska 

Diktamen 
Nyckeln till skatten 

13.15-13.30 
SO 

Nyheter

13.00-14.30 
bild/

småslöjd 

Grupp a 

”Spökhuset” 

13.00-13.45 
Engelska 

” In space”

13.20-14.20 
SO 

Vem får bestämma? 

13.00-14.30 
bild/

småslöjd 

Grupp b 

”Spökhuset”



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

”Nyckeln till skatten” delas 
ut. 

  ”Nyckeln till 
skatten”  lämnas 

in. 
Läs sidan 
69-75.  

Fyll i läxboken 
sidan 12. 

Diktamen: 
skjul 

skjuts 
skjuta 

skolskjuts 
skjorta 
stjärna 
stjäla 
stjälk 

stjärnbild 
stjälper 


