
Schema V.14 
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15	-	9.00	

Svenska	
Jag	kan	stava

8.15	-	9.00	

Matematik	
Uppställning	
2A	sidorna:
102-105

8.15	-	9.00	

Svenska	
Läs	och	måla	
nallebjörnarna

8.15	-	9.00	

Matematik	
Uppställning	
2A	sidorna:	
105-109

8.15	-	9.00	

Svenska	
Veckans	ord,		
-ändelser

RAST 9.00 - 9.30

9.20	-	10.05	

Musik

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

9.30	-	10.45	

Svenska		

Diamantjakten	kapitel	
22

9.15	-	10.00	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

9.30	-	10.45	

Matematik	

Göra	klart	

Dator	
Matematikspel	

10.05	-	10.45	

Matematik	
Uppställning	

2A	sidorna:98-101	

10.15	-	10.45	

Engelska	
”In	the	playground”

10.00	-	10.45	

SO	
Sinnet	”Hörsel”

LUNCH & RAST 10.45 - 11.45

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

11.45	-	12.30	

Bild	gr	A	/	
Slöjd	gr	B

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.30		

NO	
Rymden	

Planeten	Mars/Jupiter

11.45	-	12.40		

SO	
Lilla	aktuellt	

12.45	-	13.30		

NO	
Rymden	

Planeten	Mars

12.30	-	13.15	

Bild	Gr	A	/	
Slöjd	Gr	B

12.45	-	13.15	

Engelska	
Champ	2,		

chapter	7	s.	20-21

12.30	-	13.00	

Engelska	
Göra	klart

	12.40	-	13.25	

Svenska	
Göra	klart

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	A	

Uppställning	
Eftis	Gr	B

13.00	-	13.45	
Matematik	Gr	B	

Uppställning		
Eftis	Gr	A

Läxor och kom ihåg v 14

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Läxan	lämnas	in.

Idrott:Inomhus,	
ombyte	

Läxa:	läsläxa	kap	
22	veckans	ord,	
matematikstencil	

Idrott:Inomhus,	
ombyte	

Läxförhör	på	
veckans	ord



Veckobrev v 14 
OBS! Inget bad då det blev inställt för igelkottarna förra veckan och det är deras tur 
att åka och bada. 

Äggkartonger sökes! Vi ska påskpyssla och behöver äggkartonger i papp, så finns det 
där hemma får ni gärna ta med dem till skolan. 

Denna vecka har vi på NO:n skrivit om planeten jorden. Eleverna är super duktiga på att 
läsa faktatexterna och sedan skriva en egen text och att kunna samarbeta i sina par, 
underbart att se! 

Denna vecka har vi på SO:n börjat arbeta med temat kroppen och sinnet ”synen”. Vi 
håller oss också uppdaterade på dem senaste nyheterna som händer i Sverige och 
världen genom ”Lilla aktuellt”.   

På svenskan har vi arbetat med arbetat i diamantjakten, som denna vecka handlade om 
samtal/dialog och kunna förstå och använda sig av ”talstreck” när man skriver en text. 
Vi har arbetat med veckans ord som handlade om vokalen ö och vi har skrivit en 
rymdberättelse. 

På matematiken har vi börjat med ett nytt kapitel som handlar om addition med 
uppställning. Lite svårt i början men när man väl knäcker koden så kommer detta 
räknesättet underlätta för många. Även här ser man att det är viktigt att eleverna/ert 
barn förstår vad ett ental och tiotal är. Öva gärna hemma genom att ge ert barn tal där 
summan blir mindre än 100 och be dem göra en uppställning för att se att dem förstår. 

Utvecklingssamtal/omdömen: utvecklingssamtalen ställs in under terminen. Dem 
elever jag måste träffa kommer få ett meddelande på SchoolSoft om förslag på dag och 
tid.  

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 1/4 - 7/4: Läsläxa kapitel 22, veckans ord ”ändelser”(1/4 - 7/4), 
matematikläxa. 

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.  

Viktiga datum: 
V.16 Påsklov 

Varma hälsningar från Linda & Peter

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

