
Schema V.4 
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15	-	9.00	

Svenska

8.15	-	9.00	

Matematik	
Vi	repeterar		

8.15	-	9.00	

Svenska

8.15	-	9.00	

Matematik	
Klockan

8.15	-	9.00	

Svenska	
Veckans	ord

RAST 9.00 - 9.30

9.20	-	10.05	

Musik

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

9.30	-	10.45	

Svenska		

Diamantjakten		
kap	14

9.30	-	10.15	

NO

9.30	-	10.45	

Matematik	

Klockan
10.05	-	10.45	

Matematik	
bråktal

10.20	-	10.45	

Engelska

10.15	-	10.45	

SO	
Trivsam	skola

LUNCH & RAST 10.45 - 11.45

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

11.45	-	12.30	

Bild	gr	A	/	
Slöjd	gr	B

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.30		

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.40		

SO	

12.45	-	13.30	

NO

12.30	-	13.15	

Bild	Gr	A	/	
Slöjd	Gr	B

12.45	-	13.15	

Engelska

12.45	-	13.15	

Engelska

12.40	-	13.25		

Svenska

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	A		

Eftis	Gr	B

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	B		

Eftis	Gr	A

Läxor och kom ihåg v 4

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Föräldramöte	kl	
18.30	i	matsalen.

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch

Idrott:Inomhus,	
ombyte	och	dusch	

Läxa:	läsläxa	kap	
14,	veckans	ord,	
matematikstencil.

Idrott:Inomhus,	
ombyte	och	dusch	

Läxförhör	på	
veckans	ord	



Veckobrev v 4 

Denna vecka har vi på NO:n arbetat med fiskar. Vi har sett ett program om fiskar och 
sedan gjort en tankekarta utefter vad vi kom ihåg från filmen. Sedan fick eleverna 
skriva en faktatext på sin dator, utefter sin tankekarten. Detta var mycket uppskattat 
och roligt! 

På SO:n har vi fortsatt arbeta kring trivsam skola. Just nu pratar vi om hur viktigt det 
är att respektera varandra för den man är. Alla ser olika ut, alla har olika röster/uttal, vi 
lär oss i olika takt, vi har olika intressen eller sätt att visa hur vi känner osv. Prata 
gärna även där hemma om hur viktigt det är att vi respekterar allas olikheter och att 
man alltid måste vara snäll mot alla, även om man tycker olika! 

På svenskan har vi arbetat med diamantjakten kapitel 13 som handlade om att intervjua 
någon. Det var väldigt roligt, eleverna fick intervjua olika vuxna här på skolan och alla 
tyckte det var väldigt roligt. 

På matematiken har vi fortsatt arbeta kring division. Många förstår det ganska bra men 
vi behöver öva mera. Något som är viktigt med divisionen är att kunna se sambandet 
med multiplikation, t.ex 6/2 = 3, 3x2 =6. Vi har även hunnit börja arbeta med bråktal 
som vi fortsätter med nästa vecka. 

Bild/slöjd: under vårterminen kommer vi ha ett annat upplägg kring bilden/slöjden. 
Varannan vecka har man bild i klassrummet och varannan vecka har man slöjd i 
slöjdsalen på Campus. Detta för att underlätta och att man ska hinna komma igång med 
sina arbeten innan vi måste avsluta för att byta grupper. Vi började redan denna vecka 
med detta. grupp B hade nu bild och grupp A hade slöjd, så nästa vecka blir det tvärtom, 
grupp B har slöjd och grupp A har bild.  

Bönsystemet: går kanon, alla anstränger sig mycket under lektionerna och det märks 
att det då bli lättare att koncentrera sig och man hinner mycket mer under 
lektionstiden. Så mycket bra jobbat alla! 

Datorerna: det mest spännande denna vecka är att vi har använt våra datorer. Jag 
kommer vara noga med vad eleverna får göra och inte göra på sin dator här i skolan. 
Detta är ett skolverktyg som ska komplettera undervisningen. 

Framtidens tema: vi ska snart börja arbeta med ett nytt tema ”rymden”. Då har vi 
tänkt att vi ska göra ett tittskåp av vårt solsystem i en skokartong. Så om ni har någon/
några skokartonger som ligger där hemma så får ni gärna skicka med dem till skolan. 

Kommande läxor 22/1 - 28/1 : Svenska: läsläxa i diamantjakten, läs kapitel 14 
”dagboken”. Veckans ord (22/1- 31/1) ”vokalen o” matematikstencil, ”division med 2.” 

Gemensamt föräldramöte den 20/1 kl 18.30-20.00 i skolans matsal. Notera i kalendern 
och läs mer om det på skolans hemsida. 



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 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. 

Viktiga datum: 
20/1 föräldramöte kl 18.30-20.00 

Varma hälsningar från Linda & Peter 

https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8

