
Veckobrev v.9 åk 5 Ugglor 

Läxor vid frånvaro 
Om era barn är frånvarande från skolan, men kapabla att göra skolarbete, så kan man titta i klassens 
veckoplanering och se vilka böcker och vilka sidor klassen har jobbat med under respektive dag. Då är det bara 
att hämta böckerna från skolan efter skoldagens slut. Vid resor kontaktar man klassläraren i god tid och kommer 
tillsammans överens om vilka läxor eleven ska göra. Det är viktigt att ni som vårdnadshavare tar ansvar för att era 
barn inte halkar efter i skolan p.g.a resor. Observera att man under v. 7 behöver kontakta klassläraren vid 
hämtning av böcker p.g.a. utvecklingssamtal i klassrummet. Tack för samarbetet!


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. 


Geografiprov
Eleverna kommer att ha prov i geografi den 10/3 v.11. Provet handlar om kapitel 1 och 2, allmänt om 
Europa samt om Norden och Baltikum. Provet omfattar sidorna 4-55 i textboken Upptäck Europa/
Norden. Bäst övar man till provet genom att läsa textinnehållet på sidorna, studera bilderna och 
bildtexterna samt lära sig vad orden i den gula ordlistan längst nere på sidorna innebär. Med fördel kan 
man skriva ner någon viktig anteckningar om varje sida och sedan studera sina anteckningar. 

Extramatten
Extramatten kommer med start denna vecka att flyttas från torsdagar till onsdagar kl. 14.00-14.45. 
Klassläraren kommer senast två dagar på förhand tillsammans med eleven överens om extramatten är 
aktuell för eleven. OBS! Denna vecka inhiberas extramatten då vi endast hinner ha en mattelektion 
innan tillfället samt att eleverna kommer att vara trötta efter vinterexpeditionen. 

Vinterexpedition på tisdag 
Årets expedition inkluderar vandring och skridskoåkning. Vi samlas 8.30 på skolans övre konstgräsplan. 
Eleverna behöver ej packa matsäck (om man inte vill). Skolan ordnar varm dryck i skogen under 
förmiddagen, lunch samt eftermiddagsmellis. Klockan 14.30 går eleverna av isen på Hammarens IP och 
äter mellis. De elever som annars brukar gå hem direkt efter skolan får gå hem direkt från IP ca kl. 
15.00. Vi går tillbaka till skolan med de elever som stannar kvar på Eftis, som tar över kl. 15.00. Klädsel: 
för en hel aktiv utedag och bra skor att vandra i. Ta med skridskor, hjälm och ev. ombyte. De som har 
egen klubba kan också ta med den. Eleverna behöver inte bära någon utrustning, eftersom den körs i 
bil till IP. Kom ihåg att meddela Staffan om ert barn behöver låna hjälm/skridskor. Meddela då också 
storlek på skridskorna så vi vet. Vi ser framemot en strålande äventyrsdag tillsammans! Se PM i 
Schoolsoft meddelanden för mer information. 


Trevlig helg! önskar Staffan




Schema v.9 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Matte
Favoritmatematik 5B

Storleksjämförelser med 
decimaltal
s. 14, 15

Vinterexpedition!

Samling 8.30 på övre 
konstgräsplanen

Matte
Favoritmatematik 5B

Addition och subtraktion 
med decimaltal, 

huvudräkning
s 18, 19

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. 152-155 + arbetsboken 
s.46

Karolinska tiden

Geografi

Geografens 
testamente del 1 
Upptäck Europa / 

Norden
Island s. 48,49 + 

arbetsboken
 s. 26

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska
Val av 

elevrådsrepresentanter / 
inför vinterexpeditionen

Svenska
Klara svenskan 

Språklära
sj-ljudet s. 28, 29

Engelska
10.30-11.15

med Sofia
Dåtid, frukter

Svenska
11.15-11.30
Högläsning

Bild
Stilleben

”Citroner i en skål”
Helene Scherfbeck

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

12.45
13.30

Engelska
med Sofia

Tom Sawyer

Musik
med Maarit 

Geografi
Geografens 

testamente del 2

Upptäck Europa / 
Norden

Baltikum - tre länder 
vid Östersjön s. 50-53 
+ arbetsboken s. 28

Matte
Favoritmatematik 5B

Addition och subtraktion 
med decimaltal, 

uppställning
s. 22, 23

13.30
14.15

Idrott
med Mathias

Inne, ombyte och dusch

Religion
Repetition kristendomen /
Introduktion Judendomen 

Filmklipp ne.se 
Textboken s. 40-45+ 
arbetsboken s. 20,21

Svenska
Läsförståelse lila
”Gräsets sång”

Diktanalys
s. 24, 25

Läxor Till måndag Till tisdag Till onsdag Till torsdag
Geografi: läs om Island 

s. 48,49 i textboken

Till fredag
Matte: inringade sidor i 

boken

http://ne.se

