
Lodjurens veckobrev
vecka 12

Lite från förra veckan: 
Matematik: I matematik har vi börjat arbeta med kapitel 3 som handlar om talen 0-10000. Vi har 
börjat jämföra stora tal och även jobbat lite med avrundning. Nästa vecka kommer vi in på 
addition och subtraktion med uppställning.  
So: Vi har fortsatt vårt arbete med istiden och forntiden. 
Svenska: Arbetet med olika texter går framåt. Det blir många fina faktatexter när eleverna först 
skriver en tankekarta, för att sedan skriva en egen faktatext. Även vårt tragglande med stor 
bokstav och punkt börjar ge resultat.  

Matteproven - underskrift 
Matteproven kommer med hem. Titta igenom dem tillsammans, skriv på och lämna tillbaka dem 
till skolan.  

 
Vid frånvaro 
Veckobrevet kommer att vara extra tydligt med vad vi jobbar med i skolan, så att det är lätt för 
de som är sjuka/behöver vara hemma att veta vad dem ska jobba med. Alla uppgifter går såklart 
inte att göra hemifrån, men många av dem. Kom ihåg att fylla i frånvaro på SchoolSoft när ni är 
borta.  

Hälsning från Ulrika 
Jag kommer tyvärr att behöva vara borta en del från klassen under v. 12-14. Dels ska jag vara 
ledig några dagar och dels ska jag göra en operation. Jag har problem med mitt hjärta och 
kommer nu att få en pacemaker inopererad. Operationen är ett relativt litet ingrepp och efter lite 
justeringar så ska jag vara på banan igen. De flesta av de dagarna jag är borta kommer Kristina 
Koski att vara vikarie och Emma är så klart med i klassen som vanligt. 

Läxmappen 
Läxmappen kommer hem på måndag och innehåller då läsläxan, matteläxa och glosor för 3 
veckor framåt. Detta eftersom Ulrika kommer att vara borta många dagar, men vi ändå vill få 
kontinuitet i läxorna. Läxmappen kan därför behållas hemma och lämnas in torsdagen innan 
påsklovet. Veckans ord och engelska glosor finns som vanligt i veckobrevet.  



Påsklov vecka 16  
Vecka 16 är det påsklov, eftis och förskolan har öppet 14-17 april. Anmäl om ni är i behov av 
omsorg, anmäl även om ni inte är i behov av omsorg.  Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/
rqXRSW9392WpntpA9 Sista anmälningsdagen är 30 mars.  

Viktiga datum: 
v. 16 påsklov 
7/5 Säker cykel 

Ha en fin vecka! 
önskar Ulrika, Emma & Kristina 

https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9
https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9


Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Räkna klart s. 78-97 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 
Addition med 

uppställning s. 
98-101

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Subtraktion med 
uppställning  
s. 102-105

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Vi övar  
s. 106-109

8.30-9.15 

Musik 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 

10.00-11.00* 

Svenska 
Språkresan 3 

Personbeskrivning 
s 68

10.00-11.00 

Svenska 
Läsförståelse 
Läseboken 3  

Mitt i prick Allan! 
s. 31-34 

10.00-11.00 

So 
So-boken, Forntiden 

s. 88-93 
Arbetsbok 2 s. 14-15 

10.00-11.00* 

Svenska 
Språklära, 

Förkortningar  
s. 16-17 

Mästarnas mästare 
(inget ombyte  
eller dusch)

Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-13.30 

Bild 

12.00-13.00* 

Engelska 
At the shopping mall 
Textboken s. 52-53 

Workbook s. 44 

Skolplus

12.00-13.15* 

Engelska 
At the shopping mall 
Textboken s. 54-55 

Workbook s. 45 

Skolplus

12.00-13.30* 

So 
Forntidsvandringen  
Äldre stenåldern s. 9 
Tankekarta + egen 

faktatext 

Jobba klart: 
Arbetsbok 2 s. 14-15

12.00-13.15 

Matematik 
Matteboken 

Räkna klart s. 97-109 

So  
Lilla aktuellt 

13.00-14.00 

idrott ute 
Lek i Hjorthagen 

(inget ombyte  
eller dusch) 

13.15-14.15 

idrott inne 
BasketFia 

(inget ombyte  
eller dusch)

Arkeologens dotter  
Avsnitt 4 



  

Läxor

Läxmappen med 
alla läxor delas ut. 

Man bestämmer 
själv när under 

veckan man gör de 
olika läxorna. 

Läxmappen kan 
behållas hemma 
under v. 12-15.

Matteläxa: Mattepapper, häftet består av 4 sidor. Räkna minst 2 
av dem, gärna alla.  

Glosor: 
eat - äta 
hungry - hungrig  
pancakes - pannkakor 
bacon - bacon 
egg - ägg 

Läsläxa: 
Nyckeln till skatten 
s. 143-149, läxboken s. 23 

Veckans ord: 
önska 
rösta 
nöjda 
fönster 
fötter  
blött 
trösta 
böcker 
förrän 
större 


