
Veckobrev v.5 åk 5 Ugglor 

Anmälan till Stafettkarnevalen 
Många har nu anmält sig till Stafettkarnevalen via länken som skickades ut som ett meddelande på Schoolsoft. Observera att 
även anmäla om ert barn INTE kommer att delta i Stafettkarnevalen. 


Matteprov 
Eleverna kommer att ha matteprov på kapitlet Geometri på onsdag. Kapitlet omfattar sidorna 118-173 i boken och bäst övar 
man till provet genom att läsa instruktionsrutorna och genom att testräkna 2-3 tal från varje delkapitel.

Kontaktuppgifter på Schoolsoft 

Det är många föräldrar som efterfrågar kontaktuppgifter till andra föräldrar. Dessa uppgifter kan man komma åt i 

Schoolsoft under fliken kontaktlistor, men bara om man som förälder väljer att visa dessa uppgifter för andra. För 

att visa kontaktuppgifter för andra vårdnadshavare behöver man gå in under "Min profil" och klicka ur rutan "Visning 

för andra". Då ger man sitt samtycke att visa kontaktuppgifter för andra än bara för skolan. Vi som skola har inte 

rätt att visa kontaktuppgifter utan samtycke, därför behöver man som vårdnadshavare själv ta ställning till detta.

Engelskaläraren hälsar 
Engelskaläxan kommer med start v.5 att stå i veckobrevet. Detta för att eleverna med säkerhet vet vilka glosor 
som gäller. Kom ihåg att träna på läxorna!


För elever som har Magic 5 boken: s. 36-37
inspired by
fall in love
mean
exciting 
whole
a happy ending
stupid
talented
area
love stories

För elever som har Output boken: s. 65, 66
necessary
relaxed
approximately
since
sensation
taste bud
hiccup
on average
left-handed
compared to
common
gradually

Trevlig helg! önskar Staffan




Schema v.5 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Matte
Favoritmatematik 5A

Öva till provet
s. 118-173

Matte
Favoritmatematik 5A

Öva till provet
s. 118-173

Matte
Prov

Slöjd
med Roland 
på Campus

Teknik
med Simon 
på Campus

Idrott IP
med Mathias

Inne, ombyte och 
dusch

09.15
10.00

Historia
Boken om historia 2

s. 126, 127 + arbetsboken 
s. 38, 39

Karolinska tiden

Svenska
Läsförståelse lila

”Krokodiler i kloakerna”
s. 18, 19 / Tystläsning i 

läseboken

Svenska
Tystläsning i 
läseboken

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska
Tystläsning i läseboken 

/ Samla in 
argumenterande text 

Idrott
med Mathias

Ute, ombyte och 
dusch

Svenska
Klara svenskan 
Tala läsa skriva

Nu är det din tur att tala 
s. 26, 27

Redovisa en reklam 
muntligt / Fri berättelse

Engelska
10.30-11.15
med Sofia

Max’s movie

Svenska
11.15-11.30
Högläsning

Bild
Nordisk konst

Landskapsmålning i Carl 
Larsson anda / 

”På havets djup”
  

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

12.45
13.30

Engelska
med Sofia

The -ing form

Geografi
Upptäck Europa/

Norden 
Norden och Baltikum 

s. 28-31 + 
arbetsboken s. 13

Musik
med Maarit 

Geografi
Upptäck Europa / 

Norden
Norden och Baltikum 

s. 32, 33 + 
arbetsboken

 s.15, 16

Matte
Favorit-

matematik 5A
Vi repeterar de 
grundläggande 

räknesätten s. 186, 187

13.30
14.15

Idrott
med Mathias

Inne, ombyte och dusch

Historia
13.30-14.15

Boken om historia 2
s. 128-131 + arbetsboken 

s. 40 
Karolinska tiden

Religion
Upptäck religion s. 

32-25 + arbetsboken 
s. 17,

Kristendomen

Svenska
Högläsning / 

Klara svenskan Språklära
J-ljudet s. 24, 25 

Läxor Till måndag Till tisdag
Historia: läs om 
Karolinska tiden i 

textboken s. 126, 127 + 
gör klart s. 38,39  i 

arbetsboken

Till onsdag
Matte: prov

Till torsdag
Engelska: inringade 

glosor, se veckobrevet

Geografi: läs s. 28-31 + 
gör s. 14 i arbetsboken

Till fredag


