
Veckobrev v.14 åk 5 Ugglor 

Hej!

Det är en mycket speciell situation just nu med anledning av Covid-19 viruset. Många elever i klassen är sjuka och 
stannar hemma vid milda förkylningssymptom, vilket är helt rätt. För att eleverna inte ska halka efter i 
skolarbetet och för att de ska nå målen i årskurs 6 så är det dock viktigt att eleverna nu fortsätter med 
skolarbetet hemifrån. Det är därför viktigt att eleverna får med sig aktuella text-och arbetsböcker hem och kan 
behöva låna en dator/läsplatta i hemmet för att göra vissa uppgifter. Veckoplaneringen kommer framöver att vara 
extra tydlig så att alla elever har möjlighet att sköta skolarbetet även hemifrån. Se veckoschemat för specifik 
information. När ni hämtar böcker till era barn så önskar jag att ni föräldrar (inte barnet som är sjukt för att 
undvika smittspridning) gör det, efter skoltid fram till kl. 15.45 så länge Staffan finns på plats och kan 
hjälpa er. Kontakta Staffan på förhand om vilken tid ni kommer och hämtar böcker. Tack för samarbetet!


Elever hemma med lindriga symptom / för att undvika vidare smittspridning:
Elever som har känning av förkylning eller dylikt ska frånvaroanmälas som vanligt av er föräldrar senast kl. 8.00 på 
morgonen. I dagsläget kommer många frånvaroanmälningar långt senare under dagen och det är svårt att veta 
om eleven förväntas vara i skolan eller inte. Kom ihåg att frånvaroanmäla varje dag eleven är frånvarande. 
Eleverna ska (då de är friska nog) jobba med sina skoluppgifter hemifrån för att inte halka efter i skolarbetet. Ni 
föräldrar ska stöda och hjälpa eleven som vanligt. Tack för samarbetet!

Påsklov vecka 16  
Vecka 16 är det påsklov. Eftis och Förskolan håller öppet den 14-17 april. Vänligen anmäl om era barn är i behov 
av omsorg. Kom ihåg att anmäla även om era barn inte är i behov av omsorg. Anmäl er till Förskolan här: https://
forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7 Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9 OBS! Sista 
anmälningsdagen är 30 mars. 


Extramatten på onsdagar
Den som känner sig osäker på det aktuella som vi jobbar med i matteboken är välkommen att vara med på 
extramatte på onsdag kl. 14.00-14.45 i klassrummet. Där repeterar vi det vi har jobbat med under veckan och ser 
till att man förstår innehållet. 

Länk till enkät för dig som har en samhällsviktig tjänst 
I Schoolsoft meddelanden har rektor Nina länkat till en enkät för dig som har ett samhällsviktigt jobb. Enkäten 
avser omsorg av barn som har föräldrar som ingår i dessa yrkesgrupper. Vänligen läs bilagan som blev skickad 
26/3. 


Ta hand om er,

Mvh Staffan


https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7
https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7
https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9


Schema v.14 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Matte 
Favoritmatematik 5B

Sambandet mellan tal i 
bråkform, decimalform och 

procentform

Mera:  s. 66 läs 
introduktionsrutan och gör 

uppgift 1,2 + s. 67 uppgift 3 
a,b,c,d, 4 och 5 

Bas: s. 66 läs 
instruktionsrutan och gör 

uppg. 1, 2 + s. 67

Matte
Favoritmatematik 5B

En hel är hundra procent 

Mera: s. 70  läs 
instruktionsrutan och gör 

uppg.1, 2a,b,d + s. 71 uppg. 3 
a,b,g,h,i, 4a,c,g + uppg.5

Bas: s. 70 läs 
instruktionsrutan och gör 

uppg. 1,2 + s. 71

Matte
nomp.se

- välj prova utan att gå med

- nivå 5d uppgift Procent - 
Hur många procent av 

figuren är målad? (flerval)

- välj sedan tre valfria 
övningar från en önskad 
nivå som du tycker du 
behöver öva mera på!

Träslöjd 
med Roland 

/ 
Teknik 

med Simon

Idrott IP
med Mathias

Volleyboll inne, ombyte 
och dusch

09.15
10.00

Geografi
Upptäck Europa/Norden

urskola.se
Se på Geografens testamente 

Norden, del 2/10
”Slätternas och strändernas 

rike”

Samhällslära 
svtplay.se

Lilla aktuellt
Titta på avsnitten från 25/3 

och 26/3
Titta sedan på två avsnitt till 

som verkar intressant

Geografi
Upptäck Europa/Norden

urskola.se

Se på Geografens testamente 
- Norden
Del 4/10

”Fjällens rike”

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska 
Klara svenskan Tala läsa 

skriva

Leta upp citaten i 
nyhetsartikeln på s. 36, 

notera att citat skrivs med 
talstreck

Visa citat med talstreck
s. 40 uppg.1

Idrott
10.30-11.15

med Mathias
Brännboll ute och ombyte

Svenska 
Klara svenskan 
Tala läsa skriva 

Studera bilden och bildtexten 
i nyhetsartikeln på s. 36. 

Repetera sedan hur artikeln 
är uppbyggd med rubrik, 

ingress, brödtext, citat, bild 
och bildtext

Gör s. 41 uppg. 1-3

Engelska 
med Sofia

Titta på den här videon, 
skriv samtidigt ner ord 
som är bra då man ger en 
vägbeskrivning https://
www.youtube.com/watch?
v=DPYJQSA-x50
Fyll på listan då vi går 
igenom orden.

Öva sedan 
vägbeskrivningsord här: 
https://glosor.eu/ovning/
giving-directions.
9684859.html 

Gör till slut övningen i 
arbetsboken på sid. 69

Output: Kolla på följande 
avsnitt av Holly’s heroes, 
du hittar det här: https://
urplay.se/serie/172025-
holly-s-heroes
Gör klart din presentation. 
Är du klar, jobba med 
läsförståelse på https://

readtheory.org 

Svenska  
kl. 11.15-11.30
Tystläsning

Läs i en intressant 
skönlitterär bok i 15 min

Bild
Enpunktsperspektiv
Väg på Madagascar

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

http://nomp.se
http://urskola.se
http://svtplay.se
http://urskola.se
https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50
https://glosor.eu/ovning/giving-directions.9684859.html
https://urplay.se/serie/172025-holly-s-heroes
https://readtheory.org/


12.45
13.30

Engelska 
med Sofia

Läs kapitlet ”A Magic trip” 
sidan. 52 i din textbok. 
Gör uppgifterna i 
arbetsboken på sid. 78-79
 Då du är klar, jobba med 
glosor här: https://
glosor.eu/ovning/magic-5-
a-magic-trip.9701557.html 
Du som behöver en 
utmaning, gå in på den 
här sidan då du är klar 
och läs nyheter: https://
www.newsinlevels.com

Output: Jobba med din 
presentation om det ämne 
du har valt. Om du blir 
klar vill jag att du går in på 
sidan https://
readtheory.org 
Skapa ett eget konto där. 
Gör förtestet. Kom ihåg 
att inte ta hjälp om du inte 
vet, då kommer du att få 
för svåra texter för dig.

Geografi
Upptäck Europa/Norden

urskola.se

Se på Geografens 
testamente Norden del 

3/10
”Fjordarnas rike”

Musik 
Lektionen meddelas via 

Schoolsoft v.14

Fysik och kemi 
Syror och baser

Studera textboken s. 
40-43 och gör s. 23 uppg.

8 och s. 24

Matte 
Favoritmatematik 5B

En hel är hundra procent del 2

Mera: Läs sammanfattningen 
på s. 74 och gör uppg. 1 + s.

75 uppg. 2, 3 a,f, h

Bas: läs sammanfattningen på 
s. 74 och gör uppg. 1 + s. 75

13.30
14.15 Idrott

13.45-14.30
med Mathias

Lek och rörelse ute,  
ombyte

Fysik och kemi 
Syror och baser

Läs i textboken s. 38-42, 
gör s. 22 och s. 23 uppg. 

1-7 i arbetsboken

Religion 
Judendomen

Den judiska tron / de tio 
budorden

Läs s. 60-63 i textboken. 
Reflektera över frågorna 

”Vad tycker du?” på s. 63.  
Gör s. 26 och 27 i 

arbetsboken

Svenska 
Klara svenskan

Språklära 
Sammansatta och särskrivna 

ord
Läs rosa instruktionsrutan på 

s. 36 och gör s. 36, 37

Läxor Till måndag Till tisdag

Geografi: läs i textboken om 
Nederländerna s. 72, 73 och 

gör s 

Till onsdag

Matte: 
Mera: Tränarutan s. 72 uppg. 
1 a, d och uppg. 2 a,b,c,e,f

Bas: Tränarutan s. 72 uppg.1 
a,e + uppg.2 a,b,c,d

Till torsdag

Geografi: 
Skriv ner tre meningar i häftet/
på ett papper som handlar om 

Norges natur

Till fredag

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

https://glosor.eu/ovning/magic-5-a-magic-trip.9701557.html
https://www.newsinlevels.com/
https://readtheory.org/
http://urskola.se

