
      
   

    Lodjurens veckobrev  
       - vecka 3 - 

Förra veckan: 
Matematik: Vi har repeterat matteboken kapitel 1 med fokus på addition och subtraktion med 
uppställning och växling.  
Svenska: Vi har skrivit om vad som hände under 2019 och vad man tror/hoppas ska hända 
under 2020. Vi har också skrivit texter till de pusselbitar som vi gjorde på bilden. I texterna vi 
skriver fokuserar vi mycket på skiljetecken. 

Stödperson 
Nu har det blivit bestämt att det är Emma Karlsson som blir stödperson i Lodjuren istället för 
Almira Velic. Andreas jobbar kvar i lilla klassen och kommer att möta vissa av Lodjuren där.  

Klassen 
Klassen har fått en ny klasskamrat, Elliott, nu när Tove flyttat. Välkommen till oss och vi hoppas 
att du ska trivas bra hos oss här i Lodjuren! 

Läxor 
Denna vecka startar vi gång med läxorna.  
Veckans ord: På fredagar har vi förhör på veckans ord. Orden hittar ni längre ner i veckobrevet.  
Matteläxa: Individuell matteläxa.  
Läsläxa: ”Nyckeln till skatten” kommer att vara till torsdagar. Önskar man att ta hem den redan 
på fredagen innan går det bra annars delas den ut på måndagen. Det är många som har sin 
läsebok - Nyckeln till skatten hemma. Eftersom vi även kommer att använda boken i skolan 
behöver den tas tillbaka till skolan.  

Hälsning från idrotten 
Under vårterminen kommer vi bl.a. att ha redskapsgymnastik, dans och bollsporter på schemat 
(och skidåkning om vädret tillåter). En del lektioner kommer att hållas inomhus och en del 
utomhus, kom ihåg att alltid kolla schemat så ni vet hurdana kläder som ska packas med! När vi 
har innebandy på schemat är det bra att ha (rena) gymnastikskor på fötterna! I februari kommer 
eleverna att ha vinterexpedition, mer information kommer snart. Om ni behöver nå mig gör ni 
det lättast via Schoolsoft eller på 070-100 93 76. Hälsningar Linda Friberg 

Föräldramöte 
Gemensamt föräldramöte för årskurs F-4 hålls i matsalen måndagen den 20 januari klockan 
18.30-20.00. Det är vår psykolog Anna Michanek som föreläser. Välkomna! 

Ha en fin vecka!
önskar Ulrika och Emma



V. 3 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Diagnoser + 
matteboken, 

repetition 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Diagnoser + 
matteboken, 

repetition 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Nya matteboken,  

kap 1,  
s 6-9

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Nya matteboken,  

kap 1,  
s 10-13

8.30-9.15 

Musik 
Med Maarit 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 
Med Linda

10.00-11.00* 

Svenska 
Språklära 3, s 6-7 

Synonymer 

10.00-11.00 

No 
Kroppen

10.00-11.00 

Svenska 
Skriva bokstäver och 

texter med läslig 
handstil

10.00-11.00* 

Engelska 
In the jungle 

Hinderbana

Veckans ord Svenska 
Tyst läsning  
Veckans ord 

  LUNCH + RAST

12.00-12.45 

Engelska 
In the jungle  

12.00-13.00* 

No 
Husdjur 

12.00-13.15* 

No 
Husdjur 

12.00-12.45 

Engelska 
In the jungle 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

Arbetsboken  

12.00-13.15 

So  
Lilla aktuellt + 

diskussion 

Göra klart-timme 

13.00-14.00 

idrott ute 
Med Linda 

Lek och rörelse 

13.15-14.15 

idrott inne 
Med Linda 
Innebandy 

12.45-13.30 

Bild/
småslöjd 

Vinter

13.15-13.30 

Vi dansar ut 
julen 



  

Läxor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Matteläxa: 
Individuell 
matteläxa.

Läsläxa: Nyckeln 
till skatten 

Veckans ord: 
allt, annan, andas, 
annat, aldrig, alltid, 
arbete, samma, 
valp, stall


