
Schema V.5 
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.00	-	10.00	

Simning	

Medtag	
badkläder,	

handduk,	frukt.	

8.15	-	9.00	

Kartläggning		
läsförståelse	

8.15	-	9.00	

Svenska

8.15	-	9.00	

Matematik	
Klockan

8.15	-	9.00	

Svenska	
Veckans	ord

RAST 9.00 - 9.30

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

9.30	-	10.45	

Svenska		

Diamantjakten		
kap	15

9.30	-	10.15	

NO	

9.30	-	10.45	

Matematik	

Klockan
10.05	-	10.45	

Musik

10.20	-	10.45	

Engelska	
Skriva	på	
engelska

10.15	-	10.45	

SO	
Vi	bor	i	Sverige

LUNCH & RAST 10.45 - 11.45

11.45	-	12.30	

Svenska

11.45	-	12.30	

Bild	gr	B	/	
Slöjd	gr	A

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.30		

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.40		

SO	

12.45	-	13.30	

NO	
Fiskar

12.30	-	13.15	

Bild	Gr	B	/	
Slöjd	Gr	A

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 5

Simning:	medtag	
badkläder,	handduk	
och	frukt

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 5 

Veckan började med ett föräldramöte där skolpsykologen Anna Michanek pratade om 
hur viktigt det är att bygga bra relationer med våra barn. Hur vi vuxna kan påverka 
våra barn beroende på hur vi lär dem, visar för dem, beter oss mot dem och andra osv. I 
dagens samhälle så är det inte alltid enkelt att vara förälder och framför allt inte att 
vara barn med alla förväntningar dem ska leva upp till. Jag tycker ni gör ett fantastiskt 
fint arbete med era barn. Är det så att man tycker att något är jobbigt eller man inte vet 
hur man ska förhålla sig som föräldrar, så är mitt tips att ni som föräldrar pratar ihop er 
med andra barns föräldrar/hjälps åt med era barn, så dem inte kan spela ut er och t.ex 
säga ”att alla andra får”… 

Det skulle vara roligt om ni klassföräldrar drog ihop en klassträff. Jag vet att barnen 
skulle uppskatta det väldigt mycket. Jag hjälper gärna till om ni behöver hjälp med 
något.  

Ni är också varmt välkomna att komma och hälsa på oss i skolan och vara med. Fram 
över ska vi arbeta med yrken, så kanske någon skulle vara intresserad av att komma 
och berätta lite om sitt jobb?  

Denna vecka har vi på NO:n arbetat med dem vanligaste fiskarna i våra sjöar.  Vi har läst 
en faktatext högt i klassen och sedan svarat på frågor och övat att svara med hela 
meningar. 

På SO:n har vi börjat arbeta med ”vi bor i Sverige”. Vi har pratat om vad en adress är, 
hur naturen ser ut i Sverige. Tittat och pratat om kartan, vad betyder vad på en karta 
och vi har lärt oss vilka väderstreck det finns.  

På svenskan har vi arbetat med diamantjakten kapitel 14 som handlade om känslor och 
om att lära sig kunna göra en berättarkarta/tankekarta. Detta tränar vi mycket på i 
skolan och hur man sedan kan använda sig utav dem när man ska skriva en berättelse 
eller en faktatext.  

På matematiken har vi fått en ny matematikbok, 2B. Första kapitlet handlar om 
klockan. Det börjar med repetition på hel och halv timme. Dubbelkolla med ert barn där 
hemma att dem förstår. Jag upplever att dem har ganska bra kolla på detta. 

Kapphallen: ta gärna en titt i kapphallen runt ert barns hylla/plats. Rensa gärna i deras 
lådor så dem bara har de saker dem behöver under dagarna.  

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” (kunna se sambandet mellan division och multiplikation). 



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: 
9/3 Planeringsdag, skolan stängd 

Varma hälsningar från Linda & Peter 

https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8

