
Vecka 47 med Örnarna  


Om förra veckan: 

Matematik: Den här veckan har vi fortsatt öva på uppställning med multiplikation. Vi 
har även fräschat upp kunskaperna om division. 

Svenska: Vi har arbetat med små skiljetecken. NG-ljudet har vi även arbetat med. Det finns 
tre olika sätt att skriva NG-ljudet: NG, N, eller G. Vi har övat på när vi ska använda vilket 
sätt. 

Kroppen: Vi är i stort sett färdiga med cirkulationsapparaten. Prata gärna hemma om hur den 
fungerar och vilka delar som ingår (hjärta, blod och lungor). De ska kunna redogöra för stora 
och lilla kretsloppet samt vad blodet innehåller (röda blodkroppar, vita blodkroppar, 
blodplättar samt plasma) samt delarnas funktioner. 


Utvecklingssamtalen

Det är roligt att träffa er och prata om er Örn, härliga möten! 

Jag kommer inte komma med några överraskningar till mötet utan det handlar bara om ett 
samtal runt er örns nästa steg och hur vi tillsammans kan stötta. Inför samtalet förväntar 
jag mig att ni: 


•  läser kommentarerna i schoolsoft

•  funderar över er Örns styrkor och utmaningar

•  tar med er eventuella frågor och tankar

•  om ni vill kan ni utgå ifrån blankett B som ni finner på hemsidan under 

blanketter

Vi har upp till 30 minuter avsatta för att prata om elevens utveckling mot målen. Om ni har 
andra saker att diskutera så är ni välkomna att ta kontakt med mig vilken dag som helst! 


Skridskoåkning på onsdag 

Det är dags att se över skridskoutrustningen. På onsdag åker vi skridskor på idrotten. Tänk 
på att packa i en bra väska då allt ska bäras tillbaka till skolan. Några par skridskor och 
hjälmar finns att låna. 


Hälsning till de som läser teknik den här terminen

Nästa vecka ska vi delta i en fototävling som heter Geologins dag. Vi har ett kortare segment 
på lektionerna där vi går igenom geologi och hur geologin har påverkat tekniska utvecklingen. 
Vi kommer gå ut i skog och mark, för att titta på mineraler/bergarter. Därför är det viktigt 
att teknik-eleverna har oömma kläder och gärna stövlar, mössa och vantar - eftersom vädret 
kan ju vara sisådär. Men det finns inget dåligt väder - bara dåliga kläder. /Simon


HPV-vaccin

De tjejer som tog vaccinet under onsdagen ska ha en stor eloge! Det var ett fantastiskt 
klimat runt sprutorna och ingen kände sig ledsen. Härligt jobbat!!! 


 Nu blir det en helgs vila, hoppas ni får en fin helg! Sara 

Viktiga datum: Föräldraråd 19/11



Örnar vecka 47 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

Rubrik, åsikt 
och inledning

TLS 16-17

Teknik 
 


1/2 klass

Slöjd 
 


1/2 klass

Engelska 
med Sofia


Matematik 

delbarhet

s 42-43


9.15 
10.00

natematik 

Delbarhet

s 42-43


Idrott 
i klassrummet


Fysisk aktivitet 
och hjärnan

Svenska 

NG-ljud


arbetsblad

10.00 
10.30

Rast Rast

10.30 
11.35

Kroppen 

cirkulations-
apparaten 


arbetsblad

Matematik 

problemlösning

Matematik 

Division 
uppställning


s 46-47

Svenska 

skriva 
faktatext om 
cirkulations-
apparaten


Idrott 
inne


cirkelträning 
och avslappningSvenska 

läsförståelse

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Norden


begrepp, 
Finland


arbetsblad

Kroppen 

matspjälkning

s 42-45

Svenska 

vi läser i grupp 
och diskuterar 

läsläxan

Norden 

kartbok


arbetsblad

Göra 
klart 

vi gör klart 
saker från 

veckan samt 
jobbar mot våra 
personliga mål


13.40
13.30 
14.15

Engelska 
med Sofia


Musik 
med Maarit

Bild 

Svensk 
konstnär: 


Carl Larsson


Idrott 
IP 


skridskoåkning





gemensam 
promenad till 

skolan

Hinduism 
berättelser och 

högtider, 

s 102-105


läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik 
träna ruta s 44

Svenska 
Svart bälte, läs 

kapitel 8.

Engelska Svenska 
stava ord med 

ng-ljud


