
Schema V.23 
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15	-	9.00	

Svenska	
”Synonymer”

8.15	-	9.00	

Matematik	
”Cirkeldiagram”	
2B	sidorna:
150-153

8.15	-	9.00	

SO	
”Barn	förr	i	tiden”

8.30	-	15.30	

Matematik	
Göra	klart

8.15	-	9.00	

Svenska	
Veckans	ord		
”kapitel	29”

RAST 9.00 - 9.30

9.30	-	10.05	

Matematik	
”vad	har	jag	lärt	mig”	
2B	sidorna:198-201

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

9.30	-	10.45	

SO	/	Svenska		

”Barn	förr	i	tiden”	

”Avskrivning”	

9.15	-	10.00	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

9.30	-	10.45	

Matematik	

”Liter	och	deciliter”	
2B	sidorna:	
146-14910.05	-	10.45	

Musik

10.15	-	10.45	

Engelska	
”Champ	2,	chapter	

8”

10.15	-	11.45		

SO	
”Barn	förr	i	tiden”

                                                   LUNCH & RAST 10.45 - 11.45

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

11.45	-	12.30	

Bild	gr	A Planeter/
How	to	draw	
Slöjd	gr	B	

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.30	

Svenska	
Göra	klart

11.45	-	12.40		

Göra	klart

12.45	-	13.30		

SO	
Barn	förr	i	tiden	

12.30	-	13.15	

Bild	Gr	A	/	
Slöjd	Gr	B

12.45	-	13.15	

Engelska	

12.30	-	13.00	

Göra	klart

12.40	-	13.25		

SO	
”lilla	aktuellt”

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	A	
/	Eftis	Gr	B

13.00	-	13.45	
Matematik	Gr	B	
/	Eftis	Gr	A



Veckobrev v 23 
Vi hade en toppen dag på vår sommarexpedition. Alla var jätteduktiga, glada och 
kämpade på bra under dagen.  

På So:n denna veckan har vi börjat vårt tema ”Barn förr i tiden”. Många tycker detta är 
jätteroligt att lyssna på och tycker att dem har det bra som barn idag. Detta tema 
kommer vi nu under dem sista veckorna arbeta med. 

På svenskan har vi arbetat med motsatsord, ng-ljudet och så har vi skrivit på datorn.  

På matematiken har vi börjat med mätning. Vi har arbetat med 1kilometer är lika 
mycket som 1000 meter och att 1 kilogram är lika mycket som 1000 gram. Detta är 
svårt begrepp att befästa, så öva och träna där hemma. Gärna med att mäta/väga olika 
saker, låt era barn först göra en uppskattning på hur långt dem tror att det är innan ni 
mäter. 

På engelskan har vi arbetat i vår engelska bok som ska hinna bli klar innan 
sommarlovet. 

De sista två veckorna som vi nu har kvar innan sommarlovet så kommer vi arbeta klart 
i våra böcker och göra klart arbeten man inte är klar med. Under nästa vecka kommer 
ert barn få med sig sitt tittskåp på planeterna och sin rymdbok. Se gärna över ert barns 
plats i kapphallen och börja rensa på bort saker dem ej behöver ha där. Man får också 
gärna ta med en pappåse där vi ska lägga ner allt i för att sedan ta med hem sista 
skolveckan. Alla som har kvar en läsebok ”diamantjakten” behöver  lämna tillbaka den 
till skolan då dem ska vidare till nästa åk 2.  

Läxor: läsläxa i valfri bok, fyll i läseprotokollet och skicka med det till skolan varje 
tisdag sedan får man med sig protokollet hem på onsdagen igen. Ert barn väljer en valfri 
bok och läser minst fyra gånger under veckan i minst 10 min/gång. Veckans ord 
fortsätter vi med som vanligt. Matematikläxan denna vecka är att ert barn ska baka en 
överraskning till er där hemma. Kanske dem behöver lite hjälp med måtten, men annars 
klarar dem någon slutföra bakaningen själva. De har även fått med sig en tidslinje hem 
som de ska fylla i från det året dem föddes tills nu. T.ex när dem började gå, tappade sin 
första tand, lärde sig cykla osv. 

Läxor och kom ihåg v 23

Idrott:	Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch

Idrott:	Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Lämna	in	läxan

Idrott:	Inomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Läxa:	Läsläxa,	
veckans	ord,	
tidslinje,	
baköverraskning	

Idrott:	Inomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch

Läxförhör	på	
veckans	ord



Viktig info angående coronaviruset och radon: skolan och Nina uppdaterar på 
skolans hemsida så fort det blir en ny information kring situationen. 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. 

  
Viktiga datum: 

Varma hälsningar från Linda & Peter


