
Lodjurens        
veckobrev  
vecka 13 

Aktuellt och viktigt om Covid-19 
Om man som elev har symptom eller är sjuk - torrhosta, hosta, feber, halsont, rinnsnuva, - stannar man 
hemma från skolan. Denna regel är extra viktig att följa just nu. Viktigt är att också vi lärare och ni i 
hemmen då hjälps åt så att elever får hem böcker att jobba med, så att skolarbetet kan fortgå och eleven 
inte hamnar efter i undervisningen. 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 de ska jobba med. Kom 
ihåg att fylla i frånvaro på SchoolSoft när ni är borta. 

Hej från idrotten! 
Eftersom vi fortfarande inte har tillgång till omklädningsrum fortsätter vi med aktiviteter som inte kräver 
ombyte och dusch. Hälsningar Linda 

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. 

Hälsning från Ulrika 
Jag kommer tyvärr att behöva vara borta från klassen under v. 13-14 eftersom 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 dagarna jag är 
borta kommer Kristina Koski att vara vikarie och Emma är så klart med i klassen som vanligt. 

Läxmappen 
Läxmappen delades ut i måndags och innehöll läxor för v. 12-14; läsläxa, matteläxa och glosor. 
Läxmappen kan därför behållas hemma och lämnas in torsdagen innan påsklovet. Veckans ord och 
engelska glosor finns som vanligt i veckobrevet.  

Viktiga datum  
V.16 Påsklov  
29/4 Säker cykel 

Ha en fin vecka! 
önskar Ulrika, Emma och Kristina

https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9


  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Addition med 

uppställning + Räkna 
klart s. 97-109

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Subtraktion med 

uppställning + Räkna 
klart s. 97-109

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Multiplikations-
tabellerna s. 110-113

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Multiplikation med 
1000 s. 114-117

8.30-9.15 

Musik 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 

10.00-11.00* 

Svenska 
Språkresan 3 

Miljöbeskrivning 
s 71-72

10.00-11.00 

Svenska 
Läsförståelse 
Läseboken 3  

Du är dålig, Allan!  
s. 18-21 

10.00-11.00 

So 
So-boken, 

Bondestenåldern  
s. 94-97 

Arbetsbok 2 s. 16-21

10.00-11.00* 

Svenska 
Språklära, Talstreck 

s. 20-21 

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. 56-57 

Workbook s. 46 

Skolplus

12.00-13.15* 

Engelska 
At the shopping mall 
Textboken s. 58-59 
Workbook s. 47-48 

Skolplus

12.00-13.30 

So 
Forntidsvandringen  

Äldre stenåldern s 12 
Tankekarta + egen 

faktatext 

Jobba klart: 
Arbetsbok 2 s. 16-21 

12.00-13.15 

Matematik 
Matteboken 

Multiplikation med 10 
och 100 s. 118-121 

So  
Lilla aktuellt

13.00-14.00 

idrott ute 
Inget ombyte  
eller dusch 

13.15-14.15 

idrott inne 
Inget ombyte  
eller dusch 

Arkeologens dotter  
Avsnitt 5 



Läxor

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

Läsläxa: 
Nyckeln till skatten 
s. 150-157, läxboken s. 24 (Kom även ihåg att ta med LÄSEBOKEN eftersom vi ska använda den i 
skolan.) 

Veckans ord: 
dator 
laptop 
programvara 
tangentbord 
meny 
bildskärm 
skrivare 
USB-minne 
internet 
hårddisk 

Glosor: 
food - mat 
butter - smör 
skinka - ham 
fruit - frukt 
supermarket - mataffären 


