
Veckobrev v.18 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!

Staffan sjuk
Staffan är fortsättningsvis sjuk. Vänligen kontakta Almira på almira.velic@gripsholmsskolan.se , per telefon: 
070 100 82 12 eller via Schoolsoft meddelanden om du har något övrigt ärende som berör ditt barn, t.ex. 
tandläkarbesök.  

Extramatten på onsdagar
OBS! Extramatten återupptas v.20 kl. 14.00 då Staffan hunnit följa upp eleverna under några matematiklektioner. 

Ta hand om er,

Mvh Staffan


mailto:almira.velic@gripsholmsskolan.se


Schema v.18 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Matte 
Favoritmatematik 5B

Från tabell till diagram

Mera:  s. 86 läs 
introduktionsrutan och gör 

uppgift 1,2 + s.87 uppgift 4, 5

Bas: s. 86 läs 
instruktionsrutan och gör 
uppg. 1 + s. 87 uppg. 2, 3 

Matte
Favoritmatematik 5B

Diagram

Mera: s. 90 läs 
instruktionsrutan och gör 
uppg.1 + s. 91 uppg. 3

Bas: s. 90 läs 
instruktionsrutan och gör 
uppg. 1 + s. 91 uppg. 3 

Matte
elevspel.se

Sök matteövningarna: 
”Stapeldiagram”, ”Tabell och 
diagram 7” Gör alla övningar. 

Sök sedan upp övningen 
”Procent och kombinatorik” 

och gör övningen 
”Cirkeldiagram”. Därefter kan 

du öva på tre andra 
matteövningar som du tycker 

verkar intressanta!

Träslöjd 
med Roland 

/ 
Teknik 

med Simon

Första maj
Skolan och Eftis stängt

09.15
10.00 Geografi

Upptäck Europa/Norden
Beskriv ett land!

Titta vilka länder som finns i 
Västeuropa i textboken på s. 

58, 59. Läs och studera sedan 
s. 6, 7 i textboken och gör s. 
38 i arbetsboken. Sök också 

upp fakta om det land du valt i 
textboken från kapitlet som 
handlar om just det landet. 

Samhällslära 
svtplay.se

Lilla aktuellt

Titta på de två senaste 
avsnitten från 22/4 och 23/4. 

Skriv ner vad två av 
nyheterna handlade om i 
varje avsnitt, vad som var 
själva nyheten och om det 
fanns någon lösning på 

problemet. Tänk på att skriva 
fullständiga meningar! 

Geografi
Upptäck Europa/Norden

Västeuropa
Gör klart s. 38 i arbetsboken. 

Läs sedan s. 66-79 i 
textboken och gör s. 39 i 

arbetsboken. Gå sedan till 
elevspel.se och välj ämnet 

Geografi. Gör övningen 
Europakarta länder, alla 
nivåer och ta hjälp av 
textbokens inre flik. 

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30 Svenska 

Klara svenskan
Språklära

Ordklasser

Läs instruktionsrutan på s. 
42 i boken och gör s. 42, 

43 

Idrott
10.30-11.15

med Mathias
Lek och rörelse ute 

Frivilligt ombyte

Svenska 
Klara svenskan 
Tala läsa skriva

Nu är det din tur att skriva

Hitta på och skriv en egen 
artikel. Gör alla uppgifter på s. 
44, 45 i boken. Viktigast är att 

du hinner med uppg. 1-3. 

Engelska 
med Sofia
Speaking

Vi övar på att prata. Vi 
kommer att prata kring 
följande områden: familj, 
boende, husdjur, hobbyn 
etc. 

Ni som övar hemma kan 
ta inspiration här: 

https://
basicenglishspeaking.co
m/family/

https://
basicenglishspeaking.co
m/animals/

https://
basicenglishspeaking.co
m/favorite-rooms/

https://
basicenglishspeaking.co
m/hobbies/
  

Svenska  
kl. 11.15-11.30
Tystläsning

Läs i en intressant 
skönlitterär bok i 15 min

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

http://elevspel.se
http://svtplay.se
http://elevspel.se
https://basicenglishspeaking.com/family/
https://basicenglishspeaking.com/animals/
https://basicenglishspeaking.com/favorite-rooms/
https://basicenglishspeaking.com/hobbies/


12.45
13.30

Engelska 
med Sofia

Writing +  Listening 
comprehension

För er som jobbar 
hemma: 

På måndag kommer vi att 
skriva klart 
beskrivningarna  om vad 
som händer i kortfilmen:  
https://www.youtube.com/
watch?
v=eDkpVwrhYfo&feature=
youtu.be&fbclid=IwAR1kc
JMIx_Z9yWzuRTRSbW_9
SCzJnAINkrH5PpFdmuW
3_BSn2QP880Fkhjk

Vi gör detta i Google 
Classroom. Logga in på 
följande med följande 
koder om du inte redan är 
inloggad.

Ugglor: brvsaui

Sedan kommer vi att öva 
på hörförståelser här: 
https://www.esl-lab.com. 
Du kan välja vilken nivå 
(easy, intermediate, 
difficult) du jobbar på och 
vilket tema du lyssnar på. 
 

Geografi
Upptäck Europa/Norden

urskola.se

Sök efter ”Geografens 
Europagåtor”, titta på 

avsnitten och skriv ner på 
dator vilka länder som du 
tror att Mortensen pratar 

om. Titta sedan i inre 
fliken av textboken i 

Europakartan och ta reda 
på vad huvudstaden i 
landet heter. Skriv ner 

huvudstaden på datorn. 
Titta på alla klipp! 

Musik 
med Maarit

Inför första maj

Titta på klippet 
Majblomman, Valborg & 

Första maj på ne.se

Skriv sedan på ett papper 
ner svaren till frågorna: 

Vilken färg hade den 
första majblomman?

 Varför ska man köpa en 
Majblomma? Vem var 
Valborg? Varför firar vi 
Valborgsmässoafton? I 

vilket land började Första 
maj att vara arbetarnas 

dag?

13.30
14.15 Idrott

13.45-14.30
med Mathias

Brännboll ute, Frivilligt 
ombyte

Fysik och kemi 
Syror och baser

Läs om syror och baser i 
textboken på s. 38-42 

och gör s.22, 23 i 
arbetsboken.   

Religion
Introduktion: Islam 

Läs s. 68-73 i textboken 
och gör s. 28 och s. 29 i 

arbetsboken

Läxor Till måndag Till tisdag

Matte:
Mera: Tränarutan s. 88

Bas: Tränarutan s. 88 

Till onsdag

Matte: 
Mera: Tränarutan s. 92

Bas: Tränarutan s. 92

Till torsdag Till fredag

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

https://www.youtube.com/watch?v=eDkpVwrhYfo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kcJMIx_Z9yWzuRTRSbW_9SCzJnAINkrH5PpFdmuW3_BSn2QP880Fkhjk
https://www.esl-lab.com/
http://urskola.se
http://ne.se

