
 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-
9.15

Hjorthagen

Med Vargarna

 Idrott inne 
Tunnelboll

Inget ombyte 

SO/

Skapande skola

Pulsboken s.14-16

Matematik

Boken s.78-83

9.15- 
10.15

Hjorthagen

Med Vargarna

 SO

Kompislektion

SO/

Skapande skola

Pulsboken s14-16

Matematik

Boken s.78-83

10.15- 
11.30

Lunch/ 
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/ 
Rast

Lunch/ 
Rast

11.30- 
12.30

Teknik

Rita en robot.


Pulsboken s.39

Musik

Träna 

avslutningssånger

Matematik/ 
Skapande skola


Boken s. 69

Svenska 

Nationaldagen

12.30-
13.15

Teknik

Flyger, faller och 

svävar.

Pulsboken s.38

Matematik

Boken s.72-74

Matematik/ 
Skapande skola


Boken s.75-77

Svenska

Pyssla flaggor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Idrott inne, inget 
ombyte eller 
dusch.


Läxan delas ut.

Sommar-
expedition.


Glöm inte anmäla 
om erat barn ska 
gå hem eller vara 
kvar efter 
avslutningen.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 23
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Björnar v.23 
Vi avslutade veckan med en trafikpromenad genom Mariefred, då vi 
tittade på olika skyltar och vad de har för betydelse. Väldigt 
spännande när vi kom till skylten vägarbete och de var i full gång och 
jobbade vid vägarbetet. 

Nu är det endast två veckor kvar av terminen.  
De sista två veckorna kommer att handla mycket om att jobba klart, 
städa och rensa.  

På måndag förmiddag går vi till Hjorthagen. Vi träffas utanför 
matsalen kl 8.30 för en gemensam promenad med Vargarna. 

Nästa vecka på onsdag kommer vi att avsluta vårat skapande skola 
projekt. 

Vi på skolan har fått nya restriktioner från Statens fastighetsverk 
gällande hur vi tar oss till och från Campus. Vi får inte längre gå över 
apotekarängen, utan måste gå längs grusvägen upp till oss. 
                                                                                         
Avslutningen 12 juni: På skolavslutningen i år får tyvärr inga 
föräldrar närvara. Vi kommer att samlas 8.15 utanför matsalen då vi 
kommer börja avslutningen med att uppträda för niorna, för att sedan 
gå upp till klassrummet och fortsätta våran avslutning där. Vi slutar   
kl 10.00 vid klassrummet. Kl 10.15 är det lunch för de som anmält att 
de ska vara kvar på eftis.  Jag ber er meddela på schoolsoft till mig 
om erat barn kommer att vara kvar eller gå hem efter avslutningen. 
Detta så eftis och köket kan planera in hur många elever som äter 
lunch på skolan och vilka som är kvar på eftis. Meddela senast 
fredag den 5/6.  

Vi kommer att ha sommarexpedition den 4 juni. Information ligger på 
Björnarnas hemsida om expeditionen. 



Om ni behöver nå mig under skoltid gör ni det bäst via 
telefonnummer: 0701088229. 

Vi önskar er en 
Trevlig helg, 

Michaela & Viktoria 


