


Vecka 14 med Örnarna  


Förra veckan med Örnarna

Matematik: Vi har övat addition och subtration med decimaltal. Det gäller huvudräkning men 
även uppställningar. Observera att decimaltecknen måste vara under varandra så att vi får 
talsorterna på rätt platser. 


Svenska: Fortsatt övning med sj-ljudet. Svart bälte är inne på de sista kapitlen och har gett 
oss många diskussioner i grupp och helklass. Superskickliga är Örnarna på att diskutera i 
grupper! Vi har även påbörjat ett arbete med att skriva berättelser. Det fina med att vi 
skriver på google classroom är jag kan läsa deras texter och ge återkopplingar. De kommer 
åt sitt skrivprojekt från vilken dator som helst, de kan påbörja texten i skolan och sedan 
fortsätta hemmifrån om de blir hemma. 


Historia: Gustav Vasa har vi nu ganska bra koll på! Jag tror inte på att memorera årtal men 
att Gustav Vasa kröntes år 1523 kan vara bra att minnas. I övrigt ska de känna till skeendet 
över tiden och hur saker påverkat varann. T ex att Gustav tog vara på Luthers idéer om att 
förändra kyrkan för det passade perfekt för Gustav när han behövde få in pengar för att 
kunna driva Sverige framåt.

Kemi & Fysik: Vi kikar på energi och hur energi kan tillverkas. Det finns bättre och sämre 
sätt ur olika synvinklar. De förnybara energikällorna kan man minnas genom en låt av Ted 
Gärdestad. Låten handlar inte om det men kan användas för att minnas. Fråga din Örn! 


Hälsning från Nina

GÄLLER åk F-5:  Inför en EVENTUELL stängning av skolorna behöver vi veta om du som 
vårdnadshavare arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och därför har behov av barnomsorg.

Samhällsviktig verksamhet är enligt regeringen:


1. energiförsörjning

2. finansiella tjänster

3. handel och industri

4. hälso- och sjukvård samt omsorg

5. information och kommunikation

6. kommunalteknisk försörjning

7. livsmedel

8. militärt försvar

9. offentlig förvaltning

10. skydd och säkerhet

11. socialförsäkringar

12. transporter


Om du som vårdnadshavare arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och ditt barn har behov

av omsorg vid stängning av skolorna ber vi dig att besvara denna enkät senast den 30 mars

mars 2020 tack. Besvara en enkät per barn.

Länk till enkäten:   https://forms.gle/GCFKuuaw6AB78h9YA


Föräldrarådet

Förädrarådet är inställt.


Viktiga datum: 

v 16 påskolv

https://forms.gle/GCFKuuaw6AB78h9YA


Hemstudier

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.


Frånvaroanmälan

Vi ber er föräldrar att senast kl 8 varje morgon frånvaoanmäla era barn på SchoolSoft vid 
sjukdom. Detta för att ledningen så snabbt som möjligt ska kunna placera den personal som 
finns på plats på skolan. Tack.  


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.


Skypeguidning

På måndag har vi bokad tid med en guide på Vasamuseet. Via Skype kommer hon att guida oss inne i 
skeppet Vasa. Det kommer lite tidigt då vi inte har kommit riktigt så långt i historia än. Men det går 
inte att missa sådana här tillfällen:) ’


☀ Vi har fint väder - ut och njut:)  /Sara  

Viktiga datum: 

v 16 påskolv

https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9


Örnar vecka 14 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Historia 

inför Skype 
med Vasa

Teknik 
 


1/2 klass


Slöjd 
 


1/2 klass

Idrott 

IP inne


stafetthinder

bana


promenad 
tillbaka till 

skolan

Engelska 

vägbeskriv-
ningar

(google 

classroom)

Svenska 
fortsätt skriva


”slå en 
berättelse” 


(google 
classroom)

9.15 
10.00

9.20-9.50 

RAST 

Studie-
besök 

Vi träffar en 
guide inne på 
skeppet Vasa 
via Skype!

Idrott 
ute


tipspromenad

Matematik 

avrunda 
decimaltal

(s 26-27 
(28-29)))

10.00 
10.30 Rast

10.30 
11.35

Historia 

Gustav Vasas 
barn


(google 
classroom)

Matematik 

uppställning med 
decimaltal 


(22-23 (24-25))

Matematik 

avrunda 
decimaltal


(26-27 (28-29))

Historia 

upptäckts-
resanden


(Hi2 s 44-51, 
google 

classroom)


Idrott 
inne


mästarnas 
mästare

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Fysik & 
Kemi 

växthus-
effekten 

(google 

classroom)

Historia 

barn under 
Vasatiden


(histoia2 s6-9)

Svenska 

vi läser och 
diskuterar 

Svart Bälte


(google 
classroom)

Historia 

 upptäckts-
resanden

Göra 
klart 

Vi gör klart 
saker från 
veckan.

(google 

classroom)

13.25

13.30 
14.15

Engelska 

The magic trip

(google 

classroom)

Fysik & Kemi 

klimatsmart

(google classroom)

 promenad Bild 

enpunkts-
perspektiv


tillfälle 4 av 4

13.45  
Musik 

med Maarit

14.30

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik:

tränaruta s 24

Svenska:

Svart bälte, läs 

kapitel 25


