


Vecka 13 med Örnarna  


Förra veckan med Örnarna

Vi har övat på decimalsystemet. Vi övar namnen på de tre första 
decimalerna. Vi jämför även decimaltal med varandra. När vi 
jämför 1,4 och 1,42 kan vi fylla på med nollor så vi får 

1,40 och 1,42, de är lättare att jämföra. 1,40 < 1,42. Vi får även 
anledning att öva på namnen på siffornas placering på andra sidan 
kommatecknet. 

I historia har vi pratat och läst om Gustav Vasa, Martin Luther, reformationen, katolska 
kyrkan och två uppror: Dackefejden samt Klockupproret. 

Vi arbetade inte så mycket med reklam den här veckan. Vi har däremot fokuserat på att 
skriva argumenterande text. De blir riktigt fina! 

Träffen med våra fadderbarn var perfekt! Alla Örnar gjorde ett kanonjobb!! Jag var 
jätteglad och stolt över hur fint de tog emot fadderbarnen:) Först presenterade sig Örnarna 
för sina fadderbarn. Sedan ritade de stora teckningar ihop. Vi förberedde oss innan de kom 
och pratade om hur man kunde rita ihop med de små. 


Hemstudier

Jag ser att många av de Örnar som var hemma torsdag och fredag har varit ute på Google 
Classroom och arbetat med argumenterande text, super bra! 

Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta mot målen för årskurs 6 fastän många är hemma. 
Hjälp ert barn att hålla kvar tiderna i kroppen och strukturera deras dag. De behöver 
arbeta hemmifrån om de är hemma. Och det är superviktigt att hålla jämna steg. Skjut inte 
upp det som skulle bli gjort under dagens schema, det blir bara tungt och ohållbart! 
Dessutom genererar det extra mycket jobb åt mig att hålla koll och påminna om att jag 
saknar uppgifter. Jag kommer höra av mig när jag saknar uppgifter. 

Jag kommer lägga ut uppgifterna på google classroom inför varje skoldag. I uppgiftens namn 
står alltid datumet då uppgiften finns med på schemat.


Hej från idrotten!

Eftersom vi fortfarande inte har tillgång till omklädningsrum fortsätter vi med aktiviteter 
som inte kräver ombyte och dusch när vi är på skolan. När vi är på IP byter vi om och 
duschar.    Hälsningar Linda


Påsklov vecka 16 

Det är dags för påsklov och eftis har öppet 14-17 april. Fyll i både om ni är i behov av 
omsorg eller inte är i behov. Anmäl er till eftis här. Sista anmälningsdagen är 30 mars.


Hälsning från Nina

Läs Ninas uppdateringar om Crorona på hemsidan under Aktuellt.


🌍  Vårdagjämningen var i dagarna:) /Sara  

Viktiga datum: 

6/4 föräldraråd, v 16 påskolv

https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9


Örnar vecka 13 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Samhälle 

vi tittar på och 
diskuterar Lilla 

aktuellt 

(SVT play) 

Teknik 
 


1/2 klass


Slöjd 
 


1/2 klass

Idrott 

IP inne


promenad 
tillbaka till 

skolan

Engelska 

Adjectives

(google 

classroom)

Svenska 
skriva

”slå en 

berättelse” 

(google 

classroom)

9.15 
10.00

Matematik 

addition och 
subtraktion 

med decimaltal

(s 18-19 (20-21))

Idrott 
ute

Göra 
klart 

Vi gör klart 
saker från 
veckan.


(se till att alla 
uppgifter är 

klara)

10.00 
10.30 Rast

10.30 
11.35

Historia 

Gustav Vasa


(google 
classroom)

Matematik 

problemlösning

(google classroom)

Matematik 

addition & 
subtraktion m 

decimaltal

(s 18-19 
(20-21))

MAtematik 

uppställning 
med deciamltal


(s 22-23 
(24-25))

Idrott 
inne


Svenska 

sj-ljudet

(google classroom)

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Fysik 
energi, 

elektricitet och 
bränslen 

(google 

classroom)

Historia 

reformationen

(google classroom)

Svenska 
vi läser och 
diskuterar 
Svart Bälte


(google 
classroom)

Historia 
Gustav Vasas 

familj

(s 32-35, 
google 

classroom)

Samhälle 

vi tittar på och 
diskuterar Lilla 

Aktuellt

(SVT play)


13.25

13.30 
14.15

Engelska 

Robin Hood

(google 

classroom)

Fysik & Kemi 

energi

(google classroom)

Musik 

med Maarit

(goolge classroom)

Bild 

enpunkts-
perspektiv


tillfälle 3 av 4

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik:

tränaruta s 20

Svenska:

Svart bälte, läs 

kapitel 24


