
Schema V.13 
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15	-	9.00	

Svenska	
Fruktsallad/Björnen

8.15	-	9.00	

Matematik	
Uppställning	
2A	sidorna:	
86-89

8.15	-	9.00	

Svenska	
Skriv	en	berättelse	
rymdäventyr

8.15	-	9.00	

Matematik	
Uppställning	

2A	sidorna:94-97	

8.15	-	9.00	

Svenska	
Veckans	ord,	
vokalen	Ö

RAST 9.00 - 9.30

9.20	-	10.05	

Musik

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

9.30	-	10.45	

Svenska		

Diamantjakten	
kapitel	21

9.15	-	10.00	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

9.30	-	10.45	

Matematik	

Göra	klart	

Dator	
elevspel	

10.05	-	10.45	

Matematik	
Uppställning	

2A	sidorna:	82-85

10.15	-	10.45	

Engelska	
”Holidays”

10.00	-	10.45	

SO	
Sinnet	
”Synen”

LUNCH & RAST 10.45 - 11.45

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa

11.45	-	12.30	

Bild	gr	A	/	
Slöjd	gr	B

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.30		

NO	
Rymden	

Planeten	Jorden/
Mars

11.45	-	12.40		

SO	
Lilla	aktuellt	

12.45	-	13.30		

NO	
Rymden	

Planeten	Jorden

12.30	-	13.15	

Bild	Gr	A	/	
Slöjd	Gr	B

12.45	-	13.15	

Engelska	
Champ	2,	chapter	

9	
s.	24-25

12.30	-	13.00	

Engelska	
Göra	klart

	12.40	-	13.25	

Svenska

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	A	
	2A	s.	90-93	
Eftis	Gr	B

13.00	-	13.45	
Matematik	Gr	B	
2A	s.	90-93		
Eftis	Gr	A

Läxor och kom ihåg v 13



Veckobrev v 13 
Vilken annorlunda vecka detta blev……många barn som har droppat av under veckan, 
idag fredag har vi varit 8 elever i klassen.  
Det verkar som vi kommer köra på som vanligt nästa vecka, vilket jag ser framemot. Ber 
er föräldrar fortsätta hålla er uppdaterade och läsa på skolans hemsida och på 
SchoolSoft om vad som händer/skrivs av lärare och rektorer. Så fort jag får veta någon 
förändring så kommer jag höra av mig till er föräldrar.  
Fortfarande gäller även direktiven om att man ska hålla sina barn hemma vid snuva, 
feber, hosta, huvudvärk och man får komma tillbaka till skolan efter att barnet har varit 
symtomfri i 2 dagar. Har man barn hemma får ni komma till skolan och hämta hem 
läxor så ert barn inte hamnar efter dem andra.  

Denna vecka har vi på NO:n har vi börjat skriva om planeten Venus. Eleverna fortsätter 
även denna vecka arbeta på jättebra! 

Denna vecka har vi på SO:n avslutat vårt arbete med ”jobba och tjäna pengar”. Nästa 
vecka ska vi se om vi  gissat rätt. Vi har också tittat på ”Lilla aktuellt” och prata om 
framför allt Coronaviruset som just nu är väldigt omtalat i Sverige och världen.   

På svenskan har vi arbetat med arbetat i diamantjakten, som denna vecka handlade om 
sammanfattning och kunna skriva en berättelse med hjälp av sin tankekarta. Vi har 
arbetat med veckans ord som handlade om vokalen ä. 

På matematiken har vi fortsatt arbeta i boken och göra klart så alla kommer ikapp, då 
alla arbetar i olika takt. 

Idrott: Denna vecka har vi haft yoga. Något som de flesta tyckte mycket om men också 
svårt för många att kunna vara koncentrerade och följa instruktionerna. 

Utvecklingssamtal/omdömen: utvecklingssamtalen skjuts fram under terminen. Jag 
återkommer när jag vet mer om när de kommer att hållas.  

Viktig info angående coronaviruset och radon: 
Skolan och Nina uppdaterar på skolans hemsida så fort det blir en ny information kring 
sitationen. Det är viktigt att ni föräldrar går in varje dag på skolans hemsida, läser 
information som kommer på SchoolSoft och läser någon om information ni behöver ta 
del av.  

Kommande läxor 25/3 - 31/3: Läsläxa kapitel 21, veckans ord ”vokalen ö”(25/3 - 3/4), 
matematikläxa. (blir det en vanlig skolvecka får eleverna med sig sin läxa som vanligt) 

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Läxan	lämnas	in.

Idrott:Inomhus,	
ombyte	

Läxa:	läsläxa	kap	
21	veckans	ord,	
matematikstencil	

Idrott:Inomhus,	
ombyte	

Läxförhör	på	
veckans	ord



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 förskolan här: https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7 
Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9 
Sista anmälningsdagen är 30 mars.  

En mer detaljerad planering om vad vi kommer göra nästa vecka. Detta för att 
underlätta lite för er som har era barn hemma, men kan även vara bra för er andra 
också.  

Matematik: genomgång uppställning samt arbete i 2A-boken (s 82-97, om man inte 
hinner eller det blir för svårt får man hoppa över dem sidorna där det står ”PRÖVA”) och 
räknehäfte. Träna även multiplikation, klockan t ex på elevspel.se eller på andra sidor. 
OBS! Detta har vi ej gjort tidigare i skolan, därför är det viktigt att ni föräldrar ser till att 
ert barn förstår hur dem ska göra! 
Svenska : Diamantjakten kapitel 21. Förälder: läs högt ut det scannade och mailade 
kapitlet för veckan som jag skickar på SchoolSoft till er. 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. Snygg och prydligt handstil, stor bokstav och punkt, hela 
meningar. Egen läsning varje dag 15-20 min. 
Stencil:”Rymdberättelse”. Finns att hämta på skolan.  
SO: Sinnen. Intro ”Nicke Nyfiken använder alla sinnen”: https://www.youtube.com/
watch?v=5oGeEqhjhX4. Stencil att hämta på skolan: läs och gör testet.  
Se 1-2 avsnitt av ”Lilla aktuellt skola”. Skriv om tre nyheterna du har hört om på ett  
lågstadiepapper (ena halvan bland, den andra linjerat: finns på skolan att hämta) med 
hela meningar samt rita en bild. 
NO: Planetarbete: Läs faktatext om planeten ”jorden” och renskriv sedan med egna hela 
meningar på ett lågstadiepapper (ena halvan bland, den andra linjerat: finns på skolan 
att hämta) samt rita planeten.  
Engelska: stencil, ”Holiday”, Chapter 9 s 24-25 i The Champ 2 
Bild : vår/påskbild att hämta på skolan alt valfritt arbete på t ex ”skapligt enkelt”. 
Idrott:  

• *Gör fyra styrkeövningar, T.ex armhävningar, situps, benböj, X-hopp, plankan.   
• *promenader/löpning 
• *Just Dance (youtube) 

Hör av er om ni undrar över något.  

Viktiga datum: 

Varma hälsningar från Linda & Peter 

https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7
https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9
http://elevspel.se/
https://www.youtube.com/watch?v=5oGeEqhjhX4
https://www.youtube.com/watch?v=5oGeEqhjhX4

