


Vecka 24 med Örnarna  


• Sista vanliga veckan med härliga Örnar!

Matematik: Vi har arbetat med volym, vikt och tid den här veckan. Örnarna har ett härligt 
tempo och fokus så vi hinner mycket! 


Svenska: Adjektiv har varit i fokus under svensklektionerna. Vi har även skrivit jämförande 
texter i ett historiskt perspektiv. 


Historia: I slutet av 1600-talet faller flera olyckor över Sverige. Vi har läst om Karl XII som 
kung. Kungen som kanske blev skjuten med en kula gjord av hans egen knapp!? Vi har även 
funderat över och skrivit texter där vi jämför att vara barn på 1600-talet med att vara barn 
idag.

 


Bild och historia: Vi har fortsatt på våra konstverk som är inspirerade av John Bauer, de är 
såå fina!


• Papperskasse

I veckan kommer vi ta hem saker. Pärminnehåll, böcker vi är färdiga med samt alla 
konstverk. Jag kommer inte tillåta att det slängs på skolan. När det väl är hemma får ni 
komma överens vad ni gör med sakerna. Alla behöver därmed en papperskasse eller två att 
bära hem sakerna i. 


• Böcker hemmifrån

Leta igenom hemma efter skolböcker, allt ska tillbaka. Vi ska räkna in dem och lämna dem till 
de blivande femmorna. Om böcker saknas eller är trasiga måste vi köpa in nytt. Lämna även 
in om ni hittar böcker från tidigare år:) 


• Ändrade sluttider

Både onsdag och torsdag avslutas kl 14.00. 


Viktiga datum: 

12/6 skolavslutning, 13/8 föräldramöte, 17/8 8.30 skolstart



• Örmnys med picnic och disco i sista veckan

Den här veckan går vi ”all in”, både bakat och godis. 

Vi kommer ha picnic på onsdag. Örnarna får gärna ta med sig någonting bakat (inte godis) samt 
någon god dryck denna dag. En filt får gärna komma med. Vi går ut och myser om vädret tillåter. I 
värsta fall tar vi bort alla bord och har picnic i klassrummet, inte så dumt:) 

På torsdagen får Örnarna gärna komma utklädda om de vill:) Vi kommer ha disco i klassrummet på 
eftermiddagen. Örnarna får gärna ta med sig lite godis (hjälp till att begränsa båda för min skull 
men även för din Örns skull). De får bara ta med sig till sig själva, vi bjuder inte runt i dessa tider.  
Godis 100-200g eller lite chips är lagom. Jag ordnar dricka:)


• 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:)  


• Föräldramöte 13/8

Jag vill redan nu välkomna er till ett föräldramöte i klassrummet 13/8 (förutsatt att 
rekommendationerna tillåter), vi återkommer med tider. 

 


• Skolstart 17/8 

Den 17 augusti startar vi upp igen, kl 8.30. Rådande omständigheter får avgöra om det blir 
storsamling eller i klassrummen. Jag är glad att få fortsätta arbeta med Örnarna nästa år! Nästa 
års utmaning är att all information kommer via Schoolsoft. 


☀ Ett helt läsår har vi hängt ihop nu, Örnar! Jag 
ser fram emot ett år till!!   /Sara  

Jag ser mycket fram emot att få träffa er Örnar igen efter sommaren!! 

Men först ett skönt och välbehövligt sommarlov:) Allt vi läser om i skolan finns i verkligheten - vår 

verklighet. 

Så öva gärna på att läsa, reflektera, jämföra, ha åsikter och räkna multiplikationstabeller även om 

det är sommarlov, det är din kunskapsbank som du kommer ha massa användning av i framtiden både 
under studietid, arbetstid och fritid. 

Viktiga datum: 

12/6 skolavslutning, 13/8 föräldramöte, 17/8 8.30 skolstart



Örnar vecka 24 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Vi samlas i 
klassrummet


Utflykt 
med 

fadder-
barnen 

Ta gärna med 
en smörgås - 

äggfritt:)

Teknik 
 


1/2 klass


Slöjd 
 


1/2 klass

Ma, Sv, Hi, 
Ge, Fy, Bi…  

Vad har jag 
lärt mig?

9.15 
10.00

Matematik 

hastighet

(s 158-159)


Fix 

göra klart, 
städa, fixa

10.00 
10.30 Rast

10.30 
11.35

Matematik 

samarbete 
”escape the 

room”

Ma, Sv, Hi, Ge, 
Fy, Bi…  

Vad har jag lärt 
mig?

Fix 

pärm, ta ner 
teckningar, 
lämna in 

böcker, fixa fint

Fix 

pärmen, lådan, 
böcker, ta hem 
och fixa fint


11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Svenska 

adjektiv

(papper)


ordna i låda 
och pärm

13.30 
14.15

Engelska 

speaking

Skolav-
slutning 

8.30-10.30

Vi tittar på 

9:ornas avslutning 
samt har en egen 
avslutning med 
glass, intyg och 

mys:) 


Matematik 

tid


Samhälle 

film


Disco 
i klassrummet





14.00

Picnic 

 ta gärna med 
något bakat så 

går vi på 
utflykt (eller så 

går vi utan 
bakat




14.00


