
         Lodjurens veckobrev  
          - vecka 6 - 
Lite från förra veckan: 
Matematik: Vi har räknat klart kapitlet om bråk och även 
hunnit repetera lite inför provet.   
Svenska: Vi har skrivit berättande texter till bilder och 
berättande texter till en given inledning. Det är många som 
glömmer att meningar ska börja med stor bokstav och 
sluta med ett skiljetecken. Titta gärna på texter hemma och 
prata om detta.  
So: Vi har pratat om olika jobb och om pengars värde. Vi 
hade en bra diskussion om barnens egna pengar och de 
kom fram till att oftast får de veckopeng/månadspeng som 
de får göra vad de vill för, förutom att köpa saker på spel. 
När barnen vill göra det så säger nästan alla föräldrar nej 

men motiveringen att det är onödigt. Att köpa godis för pengen är helt okej för de flesta föräldrar. 
Varför är det så kan man undra? 
No: Vi har avslutat arbetsområdet om kroppen med en tipspromenad och frågesport 
tillsammans med Järvarna. 
______________________________________________________________________ 

Matteprov 
På onsdag (5/2) kommer vi att ha matteprov på kapitlet om bråk, s 6-45. Matteboken skickas 
med hem i läxmappen och måste tas med tillbaka senast på torsdagen. 

Läxmappar 
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.  
De som ännu inte har tittat på diagnoserna får med dem hem igen. Titta igenom dem 
tillsammans, läs kommentaren jag har skrivit och svara på frågan om hur man själv tycker att 
det går.   
 
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: 
11/2 Teater i idrottssalen ”Världens mesta Ester”  
v.8 Sportlov 
27/2 Vinterexpedition, mer info kommer 
9/3 Planeringsdag 

Ha en fin vecka! önskar Ulrika och Emma 



  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken, 

repetition 
kapitel 1 - Bråk 

s. 6-45

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken, 

repetition 
kapitel 1 - Bråk 

s. 6-45

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteprov på  

kapitel 1 - Bråk 
s. 6-45

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Nytt kapitel: Klockan 

Matteboken,  
s. 46-49

8.30-9.15 

Musik 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne

10.00-11.00 

Svenska 
Skriva berättelse  

till bilder

10.00-11.00 

Svenska 
Mina mål i svenska  
Vi skriver på dator 

Berättelse

10.00-11.00 

So 
Pengar 

Textboken s. 28-33 
Arbetsboken s. 14-16 

10.00-11.00 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

Dans

Språklära, göra klart, 
s. 6-11 

Veckans ord

Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-12.45 

Engelska 
Repetition

12.00-13.00 

Göra klart 
timme

12.00-13.15 

So 
Pengar 

Textboken s. 28-33 
Arbetsboken s. 14-16 

12.00-12.45 

Engelska 
Repetition 

12.00-13.15 

Matematik 
Matteboken,  

s. 50-53 

So  
Lilla aktuellt + 

diskussion 

12.45-13.30 

Bild 
Illusioner 

13.00-14.00 

idrott ute 
Lekar 

13.15-14.15 

idrott inne 
Innebandy

12.45-13.30 

Bild 
Illusioner 



Läxor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxmappen 
med alla 

läxor delas ut 
(om den inte 
delades ut 
redan på 

fredagen).

Matteläxa:  
Repetera kapitel 1 
- Bråk, s 6-45.  
Titta extra mycket 
på rutorna som 
finns till varje 
avsnitt. Om man 
har ogjorda 
uppgifter får man 
gärna räkna klart 
dem hemma. 

Läxmappen ska 
lämnas in. 
 
Läsläxa:  
Nyckeln till 
skatten 
”Tjuvarnas 
modus operandi”  
s. 116-122, 
läxboken s. 19 
Kom även ihåg 
att ta med 
LÄSEBOKEN 
eftersom vi ska 
använda den i 
skolan. 

Engelska 
glosor:  
hair - hår 
lip - läpp 
tooth - tand 
arm - arm 
back - rygg

Veckans ord: 
också 
ofta 
kommit 
kock 
hoppas 
soppa 
trots 
skorpa 
doktor 
morgon


