
  

Lodjurens veckobrev  
     - vecka 9 - 

Välkomna tillbaka efter sportlovet! Hoppas att alla har haft en skön ledighet. 

Matteprov på tisdag vecka 10 
Vecka 10 är det dags för matteprov på kapitlet om klockan s. 46-77. Träna gärna extra mycket 
hemma om ni känner att era barn är osäkra på detta. I läxmappen finns övningspapper, gör så 
många ni hinner och känner att ni behöver. Flera av eleverna kommer att behöva ta hjälp av en 
vuxen när de gör denna läxa. Man får också ta hem matteboken och öva, men den måste tas 
med till skolan varje dag så att vi kan fortsätta att arbeta i den under lektionerna.  

Läsläxan 
Då mycket fokus just nu ligger på att skriva hela meningar med stor bokstav och punkt vill jag 
att eleverna tränar på detta även i sina läxböcker. Titta gärna igenom svaren tillsammans med 
era barn när de svarat och hjälp dem se om de missat något. 

Läxmapp 
Ni som fortfarande har sin läxmapp hemma måste komma ihåg att ta med den till skolan på 
måndag! 

Vinterexpedition 
På torsdag är det dags för årets vinterexpedition, mer information om den hittar ni på Lodjurens 
sida under veckobrevet. 

 
Viktiga datum: 
27/2 Vinterexpedition, mer info finns på Lodjurens sida under veckobrevet 
9/3 Planeringsdag 

Ha en fin vecka! önskar Ulrika och Emma 



  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Repetition s. 46-53 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Repetition s 54-61

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Repetition s 62-69

Vinter-
expedition 

Samling 8.30 
på övre 

skolgården

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 

So 
Historiska källor

10.00-11.00 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

s.42-43 

Stationer

Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-12.45 

Engelska 
At the insect circus 

12.00-13.00 

Svenska  
Läsförståelse

12.00-13.15 

So 
Historiska källor

12.00-13.15 

Matematik 
Matteboken 

Repetition s 70-77 

Svenska 
Vinterexpeditionen 

So  
Lilla aktuellt + 

diskussion 

12.45-13.30 

Bild 
Vinterexpedition 

13.00-14.00 

idrott ute 
Lek och rörelse 

13.15-14.15 

idrott inne 
Hinderbana 

Vi är tillbaka 
på skolan  

ca 15.00



Läxor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxmappen 
med alla läxor 
delas ut. 
Man 
bestämmer 
själv när under 
veckan man 
gör de olika 
läxorna.

Matteläxa:  
Klockan - digital 
tid - 
övningspapper, 
gör så många 
du hinner och 
känner att du 
behöver. Ta 
hjälp av en 
vuxen.  

Det är många 
som är väldigt 
osäkra på 
klockan digital 
tid och behöver 
träna mer. En 
bra sida att 
använda är: 
https://
www.elevspel.
se/amnen/
matematik/
digitala-
klockan.html 

Läsläxa:  
Nyckeln till 
skatten 
”Övernattning”  
s. 130-136, 
läxboken s. 21 

 

Läxmappen ska 
lämnas in. 

Veckans ord: 
luft 
tumme 
stubbe 
kunna 
rund 
ungefär 
duktig 
guld 
stund 
burk

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/digitala-klockan.html

