
Vecka 14 
Hej alla! 

Schemat är som förra veckan, mer utförligt än vanligt samt med bifogad 
information.  
Det är mycket viktigt att ni som har barn hemma återkopplar till mig med det 
arbete ni utfört! 
Ni behöver även komma hit kontinuerligt och hämta fler uppgifter: detta görs med 
fördel efter skoltid. Nu ligger flera läxor i era barns lådor.  
Övriga stenciler komma att ligga på min bänk i klassrummet: ta det ni behöver. 

På måndag bli det bad!  

Vi avvaktar med utvecklingssamtal och enligt skolans direktiv är det endast de 
absolut nödvändigaste som ska utföras. Skolan meddelar när omdömena är klara 
att läsas på schoolsoft, dessa publiceras ofta samtidigt. 

Ni som har lästräning från Jessica som läxa: ta en annan bok när den ni har är 
utläst. Jag kan även hjälpa till att hitta en om ni behöver: hör av er så fall!  
Viktigt: låt ditt barn återberätta innehållet och kontrollera att de förstått.  
För er som ska träna stavning är även detta bra (läsning) samt uppmärksamma 
dubbelteckning/ dubbla konsonanter efter kort vokal och ng-ljudets olika 
stavningar. 

Påskpyssel! Påsken närmar sig och vi tänkte pyssla lite. Vi ber och hoppas att ni 
kan avvara äggkartonger i papp att sända med ert barn. Stort tack på förhand!  

Nästa vecka i utförlig form:  
Matematik: 2 a-boken: Addition med uppställning, Vi övar,  subtraktion med 
uppställning: s 90-101.  
Svenska : Diamantjakten kap 22. Förälder: läs högt ur det scannade och mailade 
kapitlet för veckan. Gå igenom svåra ord och uttryck, stanna upp och prata om 
innehållet. Ditt barn ska läsa kapitlet ur sin egen läsebok minst 2 gånger.  
Arbete i arbetsboken s 90-93. Snygg och prydligt handstil, stor bokstav och punkt, 
hela meningar. Egen läsning varje dag 15-20 min. 
Stencil: extrauppgift till Diamantjakten (nallar) Finns att hämta på skolan.  
Veckans ord:, kap 22: Ändelser.  
Häfte: ”Jag kan stava” arbeta med sidorna med dubbelteckning samt ng-ljudet. 
SO: Sinnen: hörsel. Stencil att hämta: läs och gör testet.  
Se 1-2 avsnitt av ”Lilla aktuellt skola”. Skriv om två av nyheterna i skoldagboken 
(bok hämtas på skolan) med hela meningar alt på dator som skickas till mig.  
NO: Planetarbete: välj en valfri planet och leta fakta, t ex på ungafakta.se och 
nrm.se. Skriv stödord på löst papper. Renskriv egna hela meningar på 
lågstadiepapper (ena halvan bland, den andra linjerat: finns på skolan att hämta) 
samt rita planeten. Under veckan som gick tittade vi på två filmer och kommer 
troligen att se något denna vecka med. Håll utkik efter kompletterande mail med 
info på Schoolsoft!Återkoppla så att jag vet att ni mottagit och utfört arbetet tack. 
Engelska: Gör klart egen text om ”My dream holiday” på lågstadiepapper, rita till. 
Inspiration från stencil ”My dream holiday”. 
Bild : vår/påskbild att hämta på skolan alt valfritt arbete på t ex ”skapligt enkelt”. 
Fota och skicka bild till mig på ditt fina arbete tack. 

http://ungafakta.se
http://nrm.se


Idrott:  
*Gör fyra styrkeövningar, T.ex armhävningar, fällskniven, benböj, X-hopp, 

plankan.   
*promenader/löpning/ cykel 
*Just Dance (youtube) 

Att hämta: Hörselsstencil,  lågstadiepapper, ev fakta om planet. Extrauppgift till 
Diamantjakten (nallar), Häfte: ”Jag kan stava” (endast dubbelteckning och ng-
ljudet), räknehäfte. På onsdagar lämnas läxa ut igen som behöver hämtas. 

Se schema nedan! 

Jag återkommer om det blir några ändringar eller så under nästa vecka. 

Se info från ledningen på klassens sida och hemsidan. 

Trevlig helg alla, ta hand om er! 

Eleonor och Vendela 



Schema v 14, Åk 2 Igelkottar 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Samling	8.00	
Buss	avgår	
8.15	ca

Tyst	läs	
Ma:	

Bok	2A	
Addition	med	
uppställn.	
S	90-93

Småslöjd		
Grupp	B	
Avgång	till	

campus	8.15	
Grupp	A:	
Bild:tittskåp

Tyst	läs	
Sv:	

Diamantjakten		
Extrauppgift	
(nallar)

Samling	
Ma:	
A-bok	

Subtraktion	
med	

uppställning	
och	växling	s	
102-103

RAST  9.00

Bad Idrott	
Promenad	eller	

lek	
Hemma:	Se	
planering

Samling	
Sv:	

Ny	läxa	
Diamantjakten	

Kap	22

NO:	
Planetarbete	

SO:	
SVT:	Lilla	

Aktuellt	skola	
Se	nedan	

10.05-10.45		
Musik

Eng	
At	the	

playground	
Stencil	

Diamantjakten	
arbetsboken

NO:	 
Planetarbete	

Högläs

Skoldagbok	
Skriv	om	minst	
två	nyheter	

Högläs

LUNCH OCH RAST 10.45-11.40

Sv		
Skoldagbok	
Skriv	om	
helgen.	

Skriv	på	dator	
eller	i	

skoldagboken

Ma: 
Vi övar
S90-93,

Intro 
Subtraktion 

med 
uppställning s 

98-101

Sv:	
Veckans	ord	
Kap	22	
Ändelser

Idrott	inne	eller	
ute	

Lek	och/	eller	
promenad

Idrott	
inne	el	ute	

Lek	och/	eller	
promenad

Eng		
”My	dream	
holiday”	
1/2		

B-grupp:	
Dubbelteckning
,ng-ljud:	häfte.	
A-grupp:	Eftis

SO:	
Sinnen		
Hörsel

SO:	 
Sinnen		
Hörsel	

Högläs

Ma:		
Forst	se	tis	em	

Högläs

Gör	klart	
1/2		

A-grupp:	
Dubbeltecking,	
ng-ljud:	häfte	
B-grupp:	Eftis

Läxor och kom ihåg nästa vecka:



Medtag	
	badkläder	

Idrott	
Ej	ombyte	

Lämna	in	läxa

Ny	läxa	ut!	 Idrott	
Ej	ombyte

Idrott	
Ej	ombyte


