
      
   

    Lodjurens veckobrev  
       - vecka 5 - 

Lite från förra veckan: 
Matematik: Vi jobbar på med kapitlet som handlar om bråk.  
Svenska: Vi jobbar just nu med målet att kunna skriva läsligt med handstil. En del har svårt att 
forma bokstäver, men vi kämpar på. I texterna som skrivs fokuserar vi mycket på stor bokstav 
och punkt.  
Bild: I bilden har vi jobbat med säger och att blanda olika färger. Några resultat ser ni i bilden 
ovan. 

Matteprov 
På onsdag vecka 6 kommer vi att ha matteprov på kapitlet om bråk, s 6-45. Om man önskar 
träna lite extra får man gärna låna med matteboken hem men det är viktigt att den finns med till 
skolan varje dag. 

Läxmappar 
Vi kommer från och med nu att använda oss av läxmapparna. Läxmappen kommer att delas ut 
på fredag/måndag och ska sedan tillbaka till skolan med allt innehåll på torsdagen. Man 
bestämmer själv när under veckan man gör de olika läxorna, men i läxschemat kan man se hur 
en uppdelning skulle kunna se ut.  
Denna vecka kommer även diagnoserna som vi har gjort med hem i läxmappen. Jag har skrivit 
en kommentar till alla elever och vill att ni läser igenom den tillsammans och att ni även går 
igenom diagnoserna tillsammans. 

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: 
v.8 Sportlov 
9/3 Planeringsdag  

Ha en fin vecka! 
önskar Ulrika och Emma  



  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Subtrahera bråk 

s 34-37 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Favoritsidor + Öva/

Pröva 
s 38-41

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Vad har jag lärt mig? 

s 42-43

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Problemlösning

8.30-9.15 

Musik 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne

10.00-11.00 

Svenska 
Språklära s. 10-11

Veckans ord

10.00-11.00 

No 
Kroppen 

Tipspromenad 
Frågesport 

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. 36-37

Stafettlekar

Mina mål i svenska Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-12.45 

Engelska 
The map 

Textboken s. 44-45 
Workbook s. 36-37

12.00-13.00 

Svenska 
Skrivuppgift 

12.00-13.15 

So 

Vad har vi pengar till 
Textboken s. 32-33 
Arbetsboken s. 16 

12.00-12.45 

Engelska 
The map 

Textboken s. 44-45 
Workbook s. 36-37

12.00-13.15 

Matematik 
Sallys hinderbana 

s 44-45  
Räkna klart - 45 

So  
Lilla aktuellt + 

diskussion 

Göra klart-timme 

12.45-13.30 

Bild 
Perspektiv 

13.00-14.00 

idrott ute 
Löpning i Hjorthagen 

13.15-14.15 

idrott inne 
Innebandy 

12.45-13.30 

Bild 
Perspektiv 



Läxor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxmappen 
med alla läxor 
delas ut. Även 
diagnoserna 
finns med i 
läxmappen.

Matteläxa:  
Individuell 
matteläxa  

Läxmappen ska 
lämnas in, kom 
ihåg att lägga i 
diagnoserna! 
 
Läsläxa:  
Nyckeln till 
skatten ”Blåljus 
och sirener”  
s. 108-115, 
läxboken s. 17 
Kom även ihåg 
att ta med 
LÄSEBOKEN 
eftersom vi ska 
använda den i 
skolan. 

Engelska 
glosor:  
mouth-mun 
hand-hand 
leg-ben 
foot-fot 
knee-knä

Veckans ord: 
inte 
innan 
klippa  
hicka 
ligger 
mindre 
vissa 
finns 
linjal 
film 


