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8.15-9.00
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Veckans ord DU 
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Veckans bokstav 
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Boken s. 94-97


Kartläggning

8.15-9.00


Engelska

Boken s.12-13
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Boken s.94-97
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Boken s. 94-97 

Kartläggning 
halvklass
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Matematik

Boken s. 98-101


Kartläggning

11.30-12.40


Matematik

Jobba klart i boken 

Kartläggning

11.30-13.00


50 dagars fest

12.45-13.30


Matematik 

Boken s.90-93

Kartläggning

12.20-13.30


NO

Kompost

12.15-13.30


Svenska

Skriva berättelser

12.45-13.30


SO

Barnkonventionen

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott inne: Ombyte 
och dusch

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 43

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


Blixten kommer 
tillbaka.

Svenska läxan 
delas ut.

Kap. 8.

Veckans ord: DU 
DEN

Matteläxan delas 
ut. Tränarutan 

s.91, 95 och 99.

Blixten flyttar hem 
till…

Veckans läxa



Veckobrev v.43, 
Vi är redan framme vid sista veckan innan höstlovet, vart tar tiden 
vägen.  

Nästa fredag går i Halloweens tecken, vi kommer att pyssla och på 
eftermiddagen är vi inbjudna till Vargarnas 50 dagars fest. På fredag 
får man gärna vara utklädd om man vill.  

Det går löss på skolan, inga kända fall i klassen, kamma gärna igenom 
håren någon gång i veckan för att vara på säkra sidan. Om ni 
upptäcker löss hos ert barn, kontakta mig så jag kan gå ut med 
information om det så vi så snabbt som möjligt kan hindra en 
spridning. 

I matematiken nästa vecka kommer vi jobba med addition och 
subtraktion. Vi kommer även börja med kartläggningen i 
matematiken. 

I svenskan fortsätter vi i den magiska kulan med en ny veckans 
bokstav och ord. Vi har skrivit klarar våra superhjälte berättelser och 
denna vecka börjar vi med berättelser, men denna gång skriver vi 
förhand.  

I NO denna vecka kommer vi fortsätta jobba med löv och kompost. 

I SO fortsätter vi prata om FN och barnkonventionen. 

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 hålls v.45-46 denna termin. Samtalen är 
obligatoriska för alla. Vi träffas i klassrummet, men sitter med lite 
distans. Jag föredrar att vi ses, då det är en chans att få träffa er alla 
personligen. Det känns alltid bättre att ses öga mot öga, men om ni 
känner när det börjar närma sig att ni hellre ses över ett digitalt möte, 
kan jag ordna det. 
Tider ligger nu ute på schoolsoft för er att boka. Om ni inte hittar 
en tid som passar er, hör av er så ordnar vi det. Tänk på att boka i god 
tid, så ni hittar en tid som passar er. Man kan senast boka en tid 48 
timmar innan själva mötestillfället. Dvs om jag vill boka en tid den 11 
november, måste jag senast boka den den 9 november. 
Under vecka 45-46 kommer matriserna att vara öppna för er föräldrar 
att titta på i schoolsoft. I år kommer det endast att vara ifyllt om ert 
barn har uppnått målet (grönt) eller om de är på väg att uppnå målet 
(gult). Om det visar gult vid några punkter betyder det INTE att ert 
barn inte har uppnått målen på den punkten, utan det betyder att vi har 
börjar jobba med det, men är inte klara med det. Om en punkt inte är 
färgmarkerad, utan endast vit, betyder det att vi inte börjat jobba med 
den ännu. 

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


