
veckoschema 43 
-myror åk 2- 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
09.00

svenska 
Genomgång av veckan 
Ny läsläxa, kapitel 9 

”Glitteränglar”

no 
Rymden 
Månen

so  
Lilla Aktuellt och 
samhällsfrågor

matematik 
Subtraktion med uppställning 

s. 106 - 109

engelska 
/fanny 

My body

9.00 
9.30

                                     RAST

9.30 
9.55

matematik 
Subtraktion med uppställning 

och växling s. 102 - 15 

no 
Månen

so 
Lilla Aktuellt

ombyte 
9.30 - 9.45 

idrott ute 
9.45-10.30 

Löpning i Hjorthagen 
Vi duschar efter lektionen.

m 

svenska 
Diktamen 

Tystläsning

9.55 
10.40

matematik 
matematik 

Subtraktion med 
uppställning och växling s. 

102 - 15 

matematik 
Subtraktion med uppställning 

s. 106 - 109 

10.40 
11.40

LUNCH + RAST

11.45 
12.30

svenska 
Veckans ord  

Kapitel 9: Ord som slutar med 
n: den, men, han, hon, än 
Vi tränar till diktamen.

svenska 
Vi skriver oss till läsning 

och övar på 
meningsbyggnad, stor 

bokstav och punkt. 
+ 

Lästräning 

idrott ute 
Boboll 

Ombyte med. Vi duschar efter 
lektionen.

bild 
Rymdpyssel 
+ Göra klart 

 

avskedsfest 
med 

leksaksdag 
och fika 

12.45 
13.30

idrott ute 
Fotboll 

Ombyte med. Vi duschar efter 
lektionen.

svenska 
Vi arbetar i arbetsboken 

Diamantjakten 
s. 38 - 41 

musik 
9.15 - 10.00 

Vi sjunger och bekantar oss 
med den nya musikläraren 

Linus. 

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

Ny läsläxa 
ges varje 

måndag. öva  
på läsläxan  
varje dag.

matematik 
Christel ger individuell 

läxa

matematik 
Christel ger individuell läxa

matematik 
Christel ger individuell läxa

diktamen 
Veckans ord: den, men, han, 

hon, än

klassvärdar: jennicky och cesar
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Hej på er alla! 

Denna vecka kommer Myrornas nya lärare Almira Velic att jobba med mig i klassen, så att hon ser vilka strukturer och rutiner vi har och 
får lära känna eleverna.  Vi önskar Almira varmt välkommen till klassen!  
Klassen kommer även att få en ny lärare i musik på fredagarna framöver. Han heter Linus Fagerström och arbetar redan som 
musiklärare i Gripsholmsskolans äldre klasser. På fredagen kommer jag att hålla min sista musiklektion tillsammans med Myrorna och då 
kommer även Linus att vara på plats i musiksalen för att lära känna alla elever. 

Jag kommer att hålla alla utvecklingssamtal digitalt under vecka 45 - 46, eftersom jag nu i slutskedet av graviditeten inte vill 
utsätta mig för onödig smittorisk. Jag kommer att sända ut förslag på tider och information om hur vi går tillväga i nästa veckobrev. 

Föräldrarådet sammanträder måndagen den 19 oktober 2020 kl 19.00 i skolans matsal. P.g.a. covid-19 önskar Ulf 
Jonströmer och rektor Nina att endast en representant från varje klass deltar i mötet. Representanterna får sinsemellan komma överens 
om vem som deltar i mötet. Om ni har ärenden som ni önskar ta upp på föräldrarådet kan ni mejla anne-sophie.wallin@telia.com . 

Nu börjar det bli dags för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i årskurs 2. Skolsyster Mary-Ann Lunde 
skickar på måndag hem en medgivandeblankett till alla vårdnadshavare. Fyll i den så fort som möjligt och 
returnera den till Christel senast fredagen den 23 oktober. Tack på förhand! Vaccinationerna kommer att 
påbörjas efter höstlovet men redan denna vecka kommer Mary-Ann att påbörja en rutinmässig 
hälsogranskning i åk 2 Myror. 

På fredag eftermiddag kommer vi att ha en avskedsfest tillsammans. Då blir det fika i klassen och dagen till ära får eleverna ha 
med sig sin favoritleksak (något som eleverna önskat länge). Eleverna får ta med sig EN leksak hemifrån som man får leka med inne. 
Tänk på att inte ta med något spel/elektronik/iPad eller Lego. 

OBS! Rektor Nina har tagit beslut om att åk 2 i framöver åker till simningen i Åkersbadet i halvklasser. Vi anser att 24 
elever är för stor grupp att ha ansvar för i vattnet för en simlärare. Hanna och Anna åker fortsättningsvis med och övervakar simningen 
från kanten.  Myrorna har p.g.a. detta nästa simtur först efter höstlovet vecka 45 och 46. Jag återkommer i nästa veckobrev 
med information om vilken simgrupp ditt barn tillhör. Den grupp som inte simmar stannar kvar på skolan tillsammans med mig.  

Höstlov vecka 44 ( den 26 oktober - 1 november)! 

Kom ihåg att frånvaroanmäla Ert barn på Schoolsoft! 

Hälsningar Christel  
(070-181 90 57) 

mailto:anne-sophie.wallin@telia.com

