
 Veckoschema v. 39 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 Idrott (inne) 

Stjärnorientering 
ute på IP

Historia 
med Andreas 

Reformationen

Matematik 
med Cecilia A. 

Kap 12 Vi övar

Engelska 
Kim studies 
Pronomen

Svenska 
Göra klart

9:15 Engelska 
Kap 4

Religion 

Vi ser sista delen av 
Jesus liv

Historia 
med Andreas 

Gustav Vasa som 
kung

Matematik 
med Cecilia A. 

Kap 12 Vi övar9.30

9.45 

10.00
☀     R    A   S   T      ☀

10.15 Slöjd (campus)  
grupp A med Roland 
Teknik (campus) 
grupp B med Simon 

SKOLJOGGEN 

 kl 10.50

10.30 Matematik 
med Cecilia A. 

Kap 11 
Division med 
uppställning

Svenska 

Vi skriver egen 
argumentationstext 

och pratar om 
särskrivning

Svenska 

Läxförhör + 
Klara Svenskan 
Vi fortsätter med 

argumentationstext

10.45 Idrott (inne) 
Fängelsekull och 

Skeppsbrott11.00

11.15 Svenska 
Lilla Aktuellt

11.30

11.50-
☀     L U N C H  +  R A S T     ☀

12.45 Musik (campus)  
med Linus

Matematik 
med Cecilia A. 

Kap 11 
Division med 
uppställning

Bild 
Grupparbete Svenska 

kända konstnärer

Fysik/kemi 

Astronomi

Biologi (campus) 
med Cecilia B. 

Skelettet sid 8-9
13.00

13:30 Biologi (campus) 
med Cecilia B. 

Örat sid 33 i 
arbetsboken, 
skelettet sid 14-17 i 
textboken

13.45 Idrott (ute) 
Orienteringsbana på 

IP14.00

14.15

14.45

L   Ä   X   O   R 

Måndag Tisdag Onsdag 
Svenska: Svart 
bälte kap 4, 
diktamen 
meningar.

Torsdag 
Engelska:  

Kap 4 glosor och 
text

Fredag 
Biologi: 
Syn och hörsel 
textbok s 66-69  
arbetsbok s 32



 Veckoschema v. 39 

Hej!  

Nästa vecka på tisdag har vi screening av läsförmågan hos var och en av eleverna. 
Det är ett test med speciallärare Linda som tar ca 7 min per elev. 

Vi har också Skoljoggen på fredag förmiddag! Sveriges största skolevenemang! Vi 
springer ett varv runt Hjorthagen (3,7 km) och lämnar en frivillig springslant till 
Rädda Barnen. Läs mer om detta på klass-sidans extra infon. 

Vi har sista orienteringen nu på tisdag utomhus på IP. Vi kommer ändå att ha idrott 
på IP Hammaren inne i hallen måndagarna en tid framåt från v 40. Jag tycker det 
är bra med större yta i åk 5 och det har funkat bra när de tar sig till och från IP.  

Tisdagarna på idrotten fortsätter vi vara utomhus, antingen på skolan eller på IP, 
håll koll på schemat vart. 

Från och med nu skriver jag förutom svenskans diktamen också in engelskaglosorna 
här i veckobrevet efter önskemål från föräldrar. Bra att ni hör av er hur det går och 
vad jag kan göra för att underlätta jobbet hemma. 

Svenska diktamen:  

1. Jag är angelägen om att komma fram. 

2. Visst är det fint ute? 

3. Berätta om din sommar! 

4. Hela klassen skall till tandläkaren på måndag. 

5. Jag längtar efter december! 

6. Kunde du sova över hos mig? 

7. Att ha huvudvärk är jobbigt. 

8. Vilka snygga jeans du har! 

Engelska glosor: 

Klar clear 

Underbar - lovely 
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By - village 

Nära - near 

Klippor - rocks 

Tom - empty 

Cirka - about 

Snabbt - quickly 

Plötsligt - suddenly 

Hög - tall 

Kom ihåg läxorna! Vissa av eleverna behöver påminnas om att läxorna skall göras!  

Första biologiprovet är på kommande v 41 på måndagen. Det gäller då sidorna  
62-71 och arbetsboken sid 30-33.  

Ha det så bra i helgen nu allihop! :) 

Ulrika 


