
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15-9.00


Svenska

Högläsning


Veckans bokstav 
och ord

8.15-9.00


Matematik

Boken s.54-57

8.15-9.00


Engelska

Happy boken s.11


Colours

8.15-9.00


Svenska

Superhjältar


Datorer


8.15-9.00


Musik

Med Johanna

9.00-9.30

Rast

9.00-9.30

Rast

9.00-9.30

Rast

9.00-9.30

Rast

9.00-9.30

Rast

9.30-10.25


Svenska

Den magiska kulan


Arbetsboken 

s.15-17

9.30-10.15


Matematik

Boken s.54-57

9.30-10.15


Idrott Ute

Lekar

9.30-10.25


Svenska

Superhjältar


Datorer

9.30-10.15


Skoljoggen

Uppvärmning  


kl 9.25

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

10.25-11.30

Lunch/

Rast

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

11.30-12.15


Idrott inne

Hinderbana

11.30-12.15


Idrott ute

Löpning Hjorthagen

11.30-12.15


Matematik

Boken s.58-61

11.30-12.40


SO

Förr i tiden

11.30-13.00


Bild

Kanin siluett

12.45-13.30


Matematik

Addition 

genomgång

12.20-13.30


NO

Fakta om Kaninen 

och Haren

12.15-13.30


Svenska

Högläsning

12.45-13.30


Matematik

Addition

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott inne: Ombyte 
och dusch

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Skoljoggen 

Kl 9.25.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 39

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Matteläxan och 
svenska läxan 
lämnas in.


Blixten kommer 
tillbaka.

Svenska läxan 
delas ut.

Kapitel 4 
Skolan.

Veckans ord: 
EN och ETT.

Matteläxan delas ut. 
Tränarutan 

s.55 och 59.


Matteläxan lämnas 
in.


Blixten flyttar hem 
till…

Veckans läxa



Veckobrev v.39, 
Vi har haft en väldigt fin avslutning på veckan där eleverna har haft en  
fin arbetsro, beröm era barn. Vi har inte hunnit färdigt med våra 
gosedjur, men de har jobbat på bra. Under kommande vecka kommer 
jag sitta med några i taget på raster så de får göra klart sina hundar, 
katter och kaniner. 

På fredag är det dags för årets skoljogg, om man vill får man ta med 
en springslant. Läs mer om informationen på björnarnas hemsida. 

I matematiken nästa vecka kommer vi fortsätta med addition. 
Matteläxan delas ut på onsdagar och ska lämnas in på fredagar. I 
kolumnen veckans läxor står det vilka sidor som är aktuella för veckan 
i matteboken och vilket kapitel i svenska läseboken. OBS! Man får 
inte jobba fler sidor i matteboken än de sidor som står i kolumnen 
”Veckans läxa”. 

I svenskan jobbar vi med veckans bokstav och vi fortsätter med vårt 
tema ”Superhjältar”. Veckans ord är EN och ETT. 

I NO fortsätter vi denna vecka jobba om husdjur, denna vecka handlar 
om Kaniner. 

På grund av corona fortsätter vi denna termin med de strikta 
restriktionerna gällande sjukdomssymptom (även milda), att man 
stannar hemma och är hemma 2 symtomfria dagar innan återgång till 
skolan. Om man är hemma behöver man ta hem och jobba ikapp det 
man missat, framförallt i svenska och matematik. Nu i ettan går det 
snabbare framåt i böckerna. Är man hemma en vecka missar man 3 
delar (12 sidor) av ett kapitel i matematikboken. 

Vi ber er föräldrar att vänta ute på skolgården när ni ska lämna/hämta 
era barn och endast gå in inomhus om ni måste. Pga Covid-19 vill vi 
ha så få besökare i skolhusen som möjligt. 
 



Vi önskar er en trevlig helg! 
Michaela, Gaurav och William


