
 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15- 
8.50

Svenska

Veckans bokstav


S

Idrott Inne

Ombyte och dusch

Svenska

Affär och 

restaurang

Idrott Inne

Ombyte och dusch

SO

Leksaker förr och 

nu

8.50-
9.10 Rast Rast Rast Rast Rast

9.10- 
10.15

Svenska

Veckans bokstav


S

Matematik

Skapa ljudmönster

Svenska

Affär och 

restaurang

Engelska

Food

Matematik

Mönster

10.15- 
11.30

Lunch/ 
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

11.30- 
12.30

SO

Göra klart

Musik

Med Johanna

Svenska

Affär och 

restaurang

Matematik

Boken

Svenska

Långa/Korta ord

12.30-
13.15

Matematik

Mönster

Svenska

Livet i 

bokstavslandet

Svenska

Affär och 

restaurang

Matematik

Boken

Svenska

Trulleboken

Avslut av 
veckan

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Idrott inne, 
ombyte och 
dusch.


Läxan lämnas ut.

Idrott inne, 
ombyte och 
dusch.


Veckans kom ihåg
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Veckobrev v.47 

Veckorna går i rasande fart och vi är redan i mitten av november. Det var 
väldigt uppskattat att få gå till biblioteket i onsdags och låna böcker. Vi 
kommer förhoppningsvis hinna gå till biblioteket en gång till innan 
jullovet. 

Vi har nu börjat med kartläggningarna i svenska, och så småningom även i 
matematik, detta kommer fortsätta i några veckor framöver.  

Se gärna över om ert barn behöver varmare kläder, vantar , mössor eller 
mer extrakläder då det går åt en del nu när det är lerigt och blött ute. 

Vi vill påminna om att på tisdagar och torsdagar, då vi har idrott 
inomhus ,inte kommer upp till Eken förrän efter lunchrasten. Det är därför 
viktigt att eleverna har på/med sig varma kläder direkt på morgonen. 

Skolan påminner att man lämnar av sina elever på stora 
slottsparkeringen. Lilla parkeringen är endast till för personal och 
gäster till bed and breakfast. Det är alltså inte tillåtet att köra upp eller 
parkera på lilla parkeringen, eller på vägen upp mot campus, då det är 
många barn/elever som rör sig på detta området under skoltid. 

Tisdag 19 november är det dags för föräldrarådsmöte. 
Vill påminna att klassens föräldrarådsrepresentanter är Hanna Troëng och 
Björn Karlsson. 
Har ni något ni vill att de tar upp under mötet, så kan ni antingen kontakta 
dem direkt eller skicka till mig så vidarebefordrar jag ert ärende.



Om ni behöver nå mig under skoltid gör ni det bäst via telefonnummer: 
0701088229. 

Trevlig Helg önskar, 

Michaela & Marta



