
Vecka 22 med Örnarna  


• Vecka 21, en kort vecka med härliga Örnar!

Matematik Vi gjorde prov på kapitlet. Örnarna var mycket 
engagerade och gjorde sitt allra bästa. Det var en superfin arbetsro.  


Skräpplockning: Det var med ett stort engagemang vi gick ut på skräpplockning. Det blev 
jättefint där vi gått fram! Vi fick nog med oss 30 kg skräp. Vi lämnade då ett par större 
saker som vi inte hade möjlighet att ta med. Vi lämnade dem på platser där kommunen lätt 
hittar dem. Om det var någon som saknade handskar så delade många på de som fanns så de 
hade en var åtminstone - fina Örnar! 


Fysik: Vi har fortsatt läst om och funderat på krafter, tyngdkraft, jämvikt, balans. Ämnet har  
även fortsättningsvis genererat många intressanta diskussioner.  


Bild och historia: Vi har lärt oss lite om John Bauer och vi har läst om troll och andra väsen 
som man trodde mycket på under 1600-talet. Vi kikar på Bauers tavlor och låter oss 
inspireras av hans troll och dova färger. 


• Expedition

På onsdag har vi vår sommarexpeditionsvandring! Kom ihåg att målet är att klara av mer än 
vad man tror - en dag ska vi upp på Kebnekaise! Vi kommer att vandra till Krampan, en 
promenad på två mil. Det klarar vi fint med lite stöttning av klasskompisar! Ett par ingångna 
bra skor är nödvändiga. Halvvägs äter vi spagetti och köttfärssås. Läs PM om expeditionen 
på Örnarnas hemsida, det är lite som ska packas med.  


• Skolavslutning 2020

Skolavslutningen kommer i år att ske endast med Örnar i Örnarnas klassrum kl 8.30-10.30. Vi 
kommer inte ha en stor samling och vi kan inte ta emot föräldrabesök pga rådande 
omständigheter. Niornas avslutning kommer att sändas digitalt så att vi kan följa den i 
klassrummet:)  


☀ Då får vi lååång helg, vi hörs snart!  /Sara  

Viktiga datum: 

27/5 expedition, 12/6 skolavslutning



Örnar vecka 22 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

vi ser och 
diskuterar


Lilla Aktuellt

(Lilla aktuellt skola 

v21)

Teknik 
 


1/2 klass


Slöjd 
 


1/2 klass

sommar- 
Expedition 

Vi vandrar till 
Krampan. Vi får 
mat halvvägs. 
Hämtning av 

Örnar i 
Krampan 15.00.


Engelska 

utelektion

+länkar


Svenska 

verb


(språk 44-45, 
papper och 
elevspel)

9.15 
10.00

Matematik 

Måttenheter 
och prefix

(s 126-127)

Idrott 
ute


brännboll


Matematik 

vikt

(138-139 (140-141))

10.00 
10.30 Rast Rast

10.30 
11.35

Historia 

Karl X

(Hi2


s 120-121)

Matematik 

kartläggning

Svenska 

Verb

(Språk 44-45)


Idrott 

ute

tempofotboll

11.35 
12.45 Lunch + rast Lunch + rast

12.45 
13.30

Fysik 
tyngdpunkt, 

friktion, 
jämvikt och 

balans

(fysikbok 48-51, 

Quizlet)

Historia 

Karl XI

(Hi2


s 122-125)


Matemtik 

längd

(130-131, (132-133))

Göra 
klart 

vi gör klart 
arbeten från 

veckan

13.25

13.30 
14.15

Engelska 

New Yorks 
sevärdigheter


(skrivuppgift, 
Google classroom)

Svenska 

läsa, skriva 
berättelse


(Google classroom)

Bild 

Bauer och troll


läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik: 

träna ruta s 128

Matematik: 

träna ruta s 140


