
Vecka 5                                             

Hejsan! 

Vilken bra och tänkvärd föreläsning vår psykolog Anna Michanek bjöd på i 
måndags! Roligt och fint att skolan satsar och bjuder på dessa utvecklande 
föreläsningar: denna gång råd om hur vi på bästa sätt kan fostra våra barn till att 
bli goda människor som mår bra.  

Vi kommer att minska lite på engelska under en period och tittar då istället på 
”Lilla aktuellt skola” samt diskuterar innehållet. 
På halvklasstimmarna ska vi även öva ”Mellan raderna”-läsning under en period.  

Nästa veckas schema: hålls flexibelt (som vanligt) men denna gång mer, då 
speciallärare Jessica ska utföra ett test på barnen som ej är inplanerat ännu. En SO 
eller NO-timme kommer att tas bort till förmån för detta. Även jag kommer att 
utföra ett sv-test på barnen nästa vecka. 

SO: I det kortare temat ”Vi bor i Sverige” läser vi om hur Sverige ser ut i landskapet, 
enkel kartkunskap, adress, anledningar till att många bor i städer t ex. 

NO: Fiskar. Vi lär oss allmänt om fiskar samt om några vanliga arter i svenskt 
vatten. Fråga gärna ditt barn! 

Matematik: fortsättning bråk, övning/ sammanfatta  samt avsluta kapitlet. Vi 
kommer att spara boken ”Favoritmatematik 2A” i lådan då vi har ett kapitel som vi 
ska återkomma till. Inom kort fortsätter vi i 2B-boken med klockan som start. 

Önskemål: vi ska göra tittskåp på bilden i samband med ett kommande tema och 
ber därför ödmjukt om att ni sänder med ert barn en tom skokartong tack.  
Tack för alla dessa så här långt! Nu är vi på god väg till att kunna tillverka tittskåp 
så småningom. 

Sportlov 
Vecka 8 (17-21 februari) är det sportlov, 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 er till förskolan här: https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8 
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. 

Ha en skön helg allesammans! 

Eleonor och Vendela 

https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8
https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8


Schema v 5 
Åk 2 Igelkottar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Sv	
samling	

Skoldagboken	

Ma:	
Kap	5	
Vi	övar	
Bråk

Grupp	A:	
Bild	3D-bild	
Grupp	B:	
Småslöjd	på	
Campus

Samling 
Diamantjakten	
kap	15

Parläsning	
Samling	
Sv:	

Mellan	raderna	
alt	veckans	ord

RAST  9.00

Musik	
Cindy	

Idrott:	
Promenad	med	
ekorrar

Samling	
Ma:	
Ny	bok	
Klockan	

Idrott	inne	
Samarbets	
Stafetten	

4-lagshörnboll

Sv	
Mellan	raderna	

alt	
Veckans	ord

Sv	
Skoldagboken

Eng	
Animals	el	
school

Forts.	Alt	
Diamantjakten	
Högläs

Sv 
Diamantjakten	
kap	15

Forts	el	
Gör	klart

LUNCH OCH RAST 10.50-11.45

Idrott	
ute	
Löpning

Sv:
Rättstavnings

Test

No:	
Fiskar	
Mört

No:	
Fiskar	

Repetition	och	
samman	
fattning

Idrott	Inne	
Samarbets	
stafetten	
Kortleks	
memory

Eng		
Forts	”Champ”			
The	magic	
forest	
1/2		

Grupp	B	SV:	
Mellan	raderna	

1/2		
Grupp	A	Eftis

SO: 
Bo	i	Sverige

Sv	
Ny	läxa	

Diamantjakten	
kap15,	

Veckans	ord,	
Ma

SO:	
Bo	i	Sverige	

Avslut	13.30

SO:	Lilla	
aktuellt	skola	
1/2	Grupp	A	
Sv:	Mellan	
raderna	
1/2		
Grupp	B	
Eftis

Läxor och kom ihåg nästa vecka:

Medtag	
idrottsombyte	
för	utebruk

Ej	
idrottsombyte	
Lämna	in	läxa

Ny	läxa	 Medtag	
idrottsombyte	

Medtag	
idrottsombyte


