
Lodjurens veckobrev  
vecka 10 

Lite från förra veckan: 
Matematik: Vi har jobbat på med klockan-digital tid. Det är 
många som tycker att detta är knepigt så öva gärna extra 
mycket på detta hemma.  
So: I So har vi pratat om hur man kan veta vad som har 
hänt och hur man levde förr i tiden? Att man använder sig 
av historiska källor, tex en gammal kruka, hieroglyfer, 
skelett och mynt.  
Vinterexpeditionen: Vi hade en härlig vinterexpedition där 
dagen dessutom bjöd på massor av snö! Vi vandrade i 
skogarna runt Fredrikshall i över 1 mil innan vi avslutade 
dagen med 2h skridskoåkning på IP. Härligt jobbat alla 
Lodjur!!! 

Matteprov - ändrad dag till fredag vecka 10 
Vi flyttar på matteprovet till på fredag så att vi i lugn och ro 
hinner avsluta kapitlet. Provet handlar om klockan - digital 
tid - matteboken s. 46-77. Träna gärna extra mycket 
hemma om ni känner att era barn är osäkra på detta men 
kom ihåg att matteboken måste tas med till skolan varje 
dag så att vi kan fortsätta att arbeta i den under 
lektionerna.  

Nationella prov 
Som de flesta vet kommer vi att göra nationella prov i 
matematik och svenska. Stressa inte upp barnen då 
proven vävs in i undervisningen på ett naturligt sätt. Vi 
kommer att göra proven runt påsk. Mer information 
kommer i nästa veckobrev.  

Matteprov - Bråk 
Matteproven som handlade om bråk kommer hem i läxmappen. Titta igenom, skriv på och 
skicka tillbaka dem till skolan.  
 
Viktiga datum: 
9/3 Planeringsdag, skolan stängd men eftis är öppet 
v. 16 påsklov 

Ha en fin vecka! önskar Ulrika och Emma  



  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Repetition klockan, 
digital tid, s 46-77 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Repetition klockan, 
digital tid, s 46-77

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Repetition klockan, 
digital tid, s 46-77

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Repetition klockan, 
digital tid, s 46-77

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 
Läsförståelse 

10.00-11.00 

Svenska 
Mina mål i svenska 

Engelska 
At the insekt circus 
Textboken s. 48-49

10.00-11.00 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

Arbetsboken

Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-13.30 

Bild

12.00-13.00 

So 
Istiden

12.00-13.15 

So 
Istiden

12.00-12.45 

Engelska 
At the insekt circus 
Textboken s. 48-49 

12.00-13.15 

Matematik 
Matteprov 

So  
Lilla aktuellt

13.00-14.00 

idrott ute 

13.15-14.15 

idrott inne 

12.45-13.30 

Svenska 
Mina mål i svenska 



Läxor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxmappen 
med alla läxor 
delas ut (om 

den inte 
delades ut 
redan på 

fredagen). 
Man 

bestämmer 
själv när under 

veckan man 
gör de olika 

läxorna.

Matematik: 
Träna extra 
mycket inför 
provet, klockan 
- digital tid - 
matteboken s. 
46-77. Ta gärna 
hem 
matteboken 
men kom ihåg 
att den måste 
tas med till 
skolan varje 
dag så att vi 
kan fortsätta att 
arbeta i den 
under 
lektionerna. 

 

Läxmappen ska 
lämnas in. 
 
Läsläxa:  
Nyckeln till 
skatten 
s. 137-142, 
läxboken s. 22 
Kom även ihåg 
att ta med 
LÄSEBOKEN 
eftersom vi ska 
använda den i 
skolan. 

Glosor: 
brother - bror 
sister - syster 
child - barn 
father - pappa 
mother - mamma 

Veckans ord: 
nytt 
tyst 
fyller 
sydde 
myggor 
brygga 
stygga 
krydda 
rymden 
lykta 


