
Veckoschema V.47 
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15	-	9.00	

Svenska

8.15	-	9.00	

Matematik	
kapitel	4

8.15	-	9.00		

Svenska	
Skrivuppgift

8.15	-	9.00	

Matematik	
kapitel	4

8.15	-	9.00	

Svenska	
Veckans	ord	
Diktamen

RAST 9.00 - 9.30

9.20	-	10.05	

Musik

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
UTE	

Inget	ombyte/
dusch

9.30	-	10.45	

Svenska	

Diamantjakten	
kap	10

9.30	-	10.15	

NO	
”luft”

9.30	-	10.45		

Matematik	

Multiplikation	
Problemlösning	

10.05	-	10.45	

Matematik	
kapitel	4

10.20	-	10.45	

Engelska		

10.15	-	10.45		

SO	
Trafik

LUNCH & RAST 10.45 - 11.45

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
UTE	

11.45	-	12.30	

Bild	/	
Slöjd	

12.00	-	12.40	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.30		

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.40		

SO	
Trafik

12.45	-	13.30	

NO	
”ekorren”

12.30	-	13.15	

Bild	/	
Slöjd	

12.45	-	13.15	

Engelska	

12.45	-	13.15	

Engelska

12.40	-	13.25		

Svenska	

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	A		

Eftis	Gr	B

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	B		

Eftis	Gr	A

MELLIS

Eftis Eftis Eftis Eftis Eftis



Veckobrev v 47 
Nu är utvecklingssamtalen igång och era barn är jätteduktiga och tycker det är mysigt 
att få träffa er föräldrar och visa sina skolarbeten. Nästa vecka träffar dem sista 
eleverna mig. 

I veckan fick vi besök av en nallen Kola som 2B på Vallatorpsskola i Täby har skickat ut 
på resa. Alla tyckte detta var super spännande så vi har skrivit ett brev till Kolas klass 
och berättat lite om Mariefred och nu skickat nallen vidare och hoppas han återkommer 
till sin klass.  

Denna vecka på NO:n har vi arbeta med ekorren, vi har lärt oss att läsa en faktatext och 
sedan skriva om den till sina egna ord. Jag tycker alla har kämpat på bra och vi kommer 
öva detta mer, hur man kan tänka och göra när man skriver faktatexter. Tips är att gå 
till biblioteket och låna faktaböcker som ert barn tycker är intressant som de sedan får 
läsa och öva sig att kunna återberätta vad dem har lärt sig. 

På SO:n har vi repeterat vad våra delar i hjärna kallas. Vi har pratat om när, var och 
varför man ska använda dem olika delarna. Vi har också börjat ett nytt tema kring 
”trafik” som vi kommer fortsätta arbeta med under nästa vecka. Där lär vi oss vad som 
är viktigt att tänka på i trafiken som fotgängare, cyklister, vilka lagar och regler som 
gäller i trafiken. 

I matematiken har vi fortsatt vår träning kring multiplikationstabellerna. Vi har lärt oss 
ett nytt begrepp ”kommutativa lagen” fråga gärna era barn där hemma vad den betyder.  
Vill man fortsätta öva på tabellerna hemma kan man träna multiplikationstabeller på 
elevspel.se . De tabeller som är målet att kunna i åk 2 är 2:an, 10:an och 5:ans tabeller 
flytande. 

I svenskan har vi arbetat med diamantjakten kapitel 9 som handlade om tandläkarbesök 
och kunna utveckla att förlänga meningar. Vi har arbetat med veckans ord som 
handlade om att ord som stavas på bl, br, fr och sk.  

I engelskan har vi arbetat med vår engelska bok som handlade om färger. Vi har också 
gjort klart tidigare arbeten.  

Läxor och kom ihåg v 47

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott:Utomhus,	
ombyte	och	dusch

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Läxa	in:	
Läxan	lämnas	in.

Idrott:Inomhus,	
ombyte	och	dusch	

Läxa	ut:Läsläxa	
kap	10,	veckans	
ord	och	
matematikstencil

Idrott:Inomhus,	
ombyte	och	dusch

Läxförhör	på	
veckans	ord.	

http://elevspel.se


Läxor 20/11 - 26/11: Svenska: läsläxa i diamantjakten, läs kapitel 10 ”Astas 
fantastiska idé”. Matematik: matematikstencil med multiplikationsövning. Veckans ord 
(20/11- 29/11): ”vokalen a” 
Utvecklingssamtal: Läs gärna igenom ert barns omdöme på SchoolSoft innan samtalet. 
Precis som förra året blir det ett upplägg där ni först träffar ert barn i Jessicas rum i 20 
minuter, där ert barn visar och berättar om sitt skolarbete. Sedan träffar ni mig i 
kurator Marias rum i 20 minuter, där vi samtalar om ert barns skolgång och framtida 
mål osv. Tänk på att hålla tiderna då jag har ett rullande schema på alla samtalen. När ni 
kommer till mig, tar ni med er ert barns mapp och lämnar den till mig. 

Viktiga datum: 
26/11 skridskor på IP 

Varma hälsningar Linda & Peter


