
Veckobrev v.24 åk 5 Ugglor 

Hej!

Läsårets sista veckoplanering

Snart är det dags för mig att lämna över Ugglorna. Vi har en sista skolvecka tillsammans innan nya äventyr väntar för eleverna. 
Ugglorna är nu så stora att de börjar i årskurs 6, häftigt vad tiden går! Jag vill passa på att tacka för mig för de två år som jag fått 
vara Ugglornas klasslärare. Jag kommer att sakna denna tid och önskar eleverna allt gott i framtiden. Här kommer några viktiga 
punkter inför sista skolveckan innnan sommarlovet. 

Avslutning på idrotten
Vänligen se information från idrottsläraren i Schoolsoft meddelanden! 

Temadag med utklädnad på onsdag
Eleverna har önskat en temadag och eleverna har fått ge förslag på teman. Temat som bestämdes blev ”En känd tecknad 
karaktär”. Det innebär att alla denna dag får (om man vill så klart) klä ut sig till en känd tecknad karaktär från t.ex. barnböcker, 
serier, spel, TV-program, film eller internet. Staffan kommer också att klä ut sig :) 

Klasslärardagar onsdag och torsdag
Eleverna följer sitt ordinarie schema måndag och tisdag. Onsdag och torsdag är klasslärardagar, vilket innebär att eleverna 
följer sin klasslärare hela dagen och ämneslärarna håller inga lektioner med eleverna dessa två dagar. Observera att eleverna 
slutar redan kl. 14.00 både på onsdag och torsdag! 

Större plaspåse/tygkasse/bärkasse med på onsdag
På onsdag kommer eleverna att tömma sina pärmar med skolarbeten och ta hem material. De kommer också att ta hem sin 
stora bildportfölj med årets bildarbeten. Jag önskar därför att eleverna tar med sig en större plastpåse/tygkasse/bärkasse 
hemifrån för att transportera hem grejerna i. 

Avslutning med klassen på torsdag
Vi kommer att ha en gemensam avslutning med klassen på torsdag. Se meddelande i Schoolsoft för mer info! 

Ta hem ombyteskläder från skolan
Om någon elev har varmare kläder eller ombyteskläder på skolan så ombeds man ta hem dem senast på måndag v. 24. Annars 
hamnar kläderna i kvarglömda kläder och det blir svårt att hitta dem. 

Skolavslutning på fredag
I år sker skolavslutningen på grund av rådande omständigheter med Covid-19 på annat sätt. Eleverna samlas inne i 
klassrummet kl. 8.30. Vi kommer att titta på då årskurs 9 blir avtackade av rektorn ute på skolgården via livestream, eleverna 
kommer att få motta sina läsårsdiplom och vi kommer att önska varandra glad sommar. Kl. 10.30 avslutar vi och då får eleverna 
ta sitt efterlängtade sommarlov! Eftis/Klubben tar efter lunch hand om de barn som går på klubben. Observera att inga 
föräldrar kan medverka på skolan under årets skolavslutning med hänvisning till rådande omständigheter med 
covid-19. 

Skolstarten i höst och stängda dagar 
Skolstart inför höstterminen 2020 är måndagen den 17 augusti kl. 8.30. Stängda dagar förutom v. 28-31 är:
15 juni (planeringsdag), 19 juni (midsommarafton) och 13-14 augusti (planeringsdagar)

Tack för två härliga år och glad sommar!
Mvh Staffan




Schema v.24 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Inför fadderträffen Matte
Repetitionsuppgifter ute

Vi tömmer 
pulpeten, pärmen 
med skolarbeten 

och tar hem 
material

/ 

Geografi
Rita klart kartan över 
ett begränsat område 

på skolan

Utvärdering av 
läsåret 

2019-2020

Musik
med Staffan

Skolavslutning
kl. 8.30-10.30

09.15
10.00

Fadderträff
kl. 9.00-10.00

Geografi
Kartor och 
väderstreck

Delvis ute

Presentation om 
kartor / 

Rita en valfri karta 
över ett begränsat 
område på skolan 

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska 
Klara svenskan
Tala läsa skriva

Läsa:

Deckare:
Bipersoner, motiv och 

ledtrådar
Boken s. 56-59

Idrott
10.30-11.15

med Mathias
Ute

Frivilligt ombyte

Matte
Repetitionsuppgifter ute

Inför 
skolavslutningen /

Städa datorn och 
organisera mappar 

på datorn

Glad sommar 
alla Ugglor!

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

12.45
13.30

Engelska 
med Sofia

Speaking

Svenska

Skriva:
Skriv en egen deckare

på dator utgående 
från blocket på s. 58 i 

boken 
Tala läsa skriva

Svenska
Lämna tillbaka 

läseböcker till skolans 
bibliotek 

Elevens val
Välj mellan olika 

aktiviteter

OBS! Skoldagen 
slutar kl. 14.00

Avslutning med 
klassen

Se programmet på 
meddelanden i 

Schoolsoft

OBS! Skoldagen 
slutar kl. 14.00

13.30
14.15

Idrott
13.45-14.30

med Mathias
Avslutning

Se information i 
Schoolsoft meddelanden!

Sommarlov!

�


