
      
   

    Lodjurens veckobrev  
       - vecka 4 - 

Förra veckan: 
Matematik: Vi har repeterat i gamla matteboken och även gjort några diagnoser. Ni kommer att 
få ta del av diagnoserna när de är färdigrättade. Vi har även börjat med den nya matteboken 
”Favoritmatematik 3B” där första kapitlet handlar om bråk. Vi har tittat närmare på hur man delar 
en hel i lika stora delar och hur man skriver tal i bråkform.  
Svenska: Vi har tittat på målen för åk 3 i svenska och fokuserar just nu på några av 
skrivamålen; Jag kan skriva bokstäver och texter med läslig handstil. Jag kan skriva texter på 
dator. I mina texter använder jag stor bokstav och punkt. I mina texter använder jag även 
frågetecken och utropstecken. 
No: I No har vi berättat och skrivit om husdjur. Husdjur som man har, har haft eller vill ha. Vi har 
även jobbat med kroppen - hörseln. 

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!  

Sportlov 
Vecka 8 (17-21 februari) är det sportlov och vi behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg. 
Vi behöver även veta om ditt barn är i behov av omsorg under planeringsdagen måndagen den 
9 mars.  
Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8 
Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. 
Information om lovet hittar du på hemsidan när det närmar sig.  
Sista anmälningsdagen är 3 februari. 
Hälsningar från eftis  

Viktiga datum: 
20/1 Föräldramöte 
v.8  Sportlov 
9/3  Planeringsdag 

Ha en fin vecka! önskar Ulrika och Emma 

https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8


Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken  

En hel 
s 18-21

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 
Jämföra bråk  

s 22-25

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Jämföra bråk 
s 26-29

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 
Addera bråk 

s 30-33

8.30-9.15 

Musik 
Med Maarit 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 
Stationer

10.00-11.00* 

Svenska 
Språklära s. 8-9 

Egennamn

10.00-11.00 

No 
Varför ser vi saker? 
Textboken s. 84-85 

Arbetsbok s. 28

10.00-11.00 

So 
Jobba och tjäna 

pengar 
Textboken s. 28-31 

Arbetsboken s. 14-15 

10.00-11.00* 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

Arbetsboken s. 34-35

Veckans ord Mina mål i svenska Svenska  
Läsa tyst 

Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-12.45 

Engelska 
The map 

Textboken s. 42-43 
Workbook s. 34-35

12.00-13.00* 

No 
Repetition - Kroppen

12.00-13.15* 

So 
Jobba och tjäna 

pengar 

12.00-12.45 

Engelska 
The map 

Textboken s. 42-43 
Workbook s. 34-35

12.00-13.15 

Matematik 
Matteboken 

Göra klart s 14-33  

So  
Lilla aktuellt + 

diskussion 

12.45-13.30 

Bild 
Vinter 

13.00-14.00 

idrott ute 
Lek och rörelse 

13.15-14.15 

idrott inne 
Lekar 

12.45-13.30 

Bild 
Vinter



  

Läxor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Matteläxa: 
Individuell 
matteläxa

Läsläxa: 
Nyckeln till 
skatten ”Den 
nedgrävda 
dörren”  
s. 102-107 

Engelska 
glosor: 
body-kropp 
ear-öra 
eye-öga 
head-huvud 
nose-näsa 

Veckans ord: 
enda, flesta, 
mellan, mest, 
hett, denna, detta, 
fett, skepp 


