
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15-9.00


Svenska

Veckans ord


Veckans bokstav 

8.15-9.00


Matematik

Boken s.74-77

8.15-9.00


Engelska

Happy boken jobba 

klart s. 12

Numbers

8.15-9.00


Svenska

Datorer


Superhjältar


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 

boken s. 22-24

9.30-10.15


Matematik

Boken s.74-77

9.30-10.15


Idrott Inne

Lekar

9.30-10.25


Svenska

Boken s. 20-21

9.30-10.15


Idrott ute

Lekar

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.78-81

11.30-12.40


SO

Redovisning intervju

11.30-13.00


Bild

Konstnärer

12.45-13.30


Matematik

Addition 


Boken s.70-73

12.20-13.30


NO

Enkla näringskedjor


Maskar

12.15-13.30


Svenska

Högläsning

12.45-13.30


Matematik

Boken jobba klart 


s.70-81

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott inne: Ombyte 
och dusch

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 41

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


Blixten kommer 
tillbaka.

Svenska läxan 
delas ut.

Kap. 6 Fotboll ska 
vara kul, s.28-31

Veckans ord: HÄR, 
DET, OCH.

Matteläxan delas 
ut. Tränarutan 

s.71 och 75.


Blixten flyttar hem 
till…

Veckans läxa



Veckobrev v.41, 
Jag vill berätta för er föräldrar att vi har haft en fantastisk vecka. 
Björnarna har visat sig från sin bästa sida och jag är en stolt 
Björnlärare över att ha så fina elever. Beröm dem och berätta hur stolt 
jag är över dem.  

I matematiken nästa vecka kommer vi fortsätta med addition och 
subtraktion. Jag har nu valt att ändra ut- och inlämningsdag på 
matteläxan, då jag märkt att vi ibland behöver matteboken i skolan 
även på torsdagarna. Ny utlämningsdag är på torsdagar och den 
lämnas in på måndagar tillsammans med svenskan. 

I svenskan fortsätter vi i den magiska kulan med en ny veckans 
bokstav och ord. Vi ska avsluta våra superhjälte berättelser på 
datorerna.  

I NO börjar vi jobba med enkla näringskedjor, denna vecka lär vi oss 
om maskar. 

I SO har vi börjat prata om hur det var i skolan förr i tiden. Vi fick 
lyssna på väldigt fina redovisningar av björnarna, men vi hann inte 
med alla och fortsätter därför denna veckas torsdag. Ni som inte hann 
med intervjun behöver göra den till på torsdag och skicka med lappen 
till skolan. 

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. 

Utvecklingssamtal hösten 2020. 
Utvecklingssamtalen sker under vecka 45-46. Både ni och ert barn 
deltar på utvecklingssamtalet. Det har skickats ut information på 
schoolsoft angående utvecklingssamtalen, läs igenom den så ni vet 
vad som gäller. Jag kommer att komma ut med mer information innan 
höstlovet. 

 
Vi önskar er en trevlig helg! 

Michaela, Gaurav och William


