
Schema Ekorrar 
Vecka 42 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 - 9.30 

Svenska 
Legilexi halvklass / 

Veckans ord 6 
Matematik s.74-77 

halvklass

8.30 - 9.30 

Matematik 
s. 78-81

8.30 - 9.30  

SO 
”jägarstenåldern och 

grottmålningar” 
Lärare:Sara

8.30 - 9.30 

Matematik 
s.82-85 

/ 
Multiplikationsträning

8.30 - 9.30 

Idrott & Hälsa 
bollspel 

Ute 
Lärare: Linda F

RAST 9.30 - 10.00 RAST 9.30 - 10.00 RAST 9.30 - 10.00

10.00 - 11.00 

Svenska 
Legilexi halvklass / 

Veckans ord 6 
Matematik s.74-77 

halvklass

10.00 - 11.00 

SO / NO 
”Lilla aktuellt skola/

diskustioner” 

Lärare:Sara

10.00 - 10.45 

Träffa Renata 
Chlumska och 
Christer Skog 

10.00 - 11.00 

Svenska 
Skriva faktatext 

(man får ta med egen 
faktabok om djur 

ifall man vill och har 
hemma)

10.00 - 10.45  

Musik 
Keyboard, melodi 

och rytm 
 Lärare:Linus

LUNCH OCH RAST 11.00 - 12.00 LUNCH OCH 
RAST 11.00 - 12.15

LUNCH OCH RAST 11.00 - 12.00 

12.00 - 12.45 

Bild 
Varma och kalla 

färger

12.00 - 13.00 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

Kapitel 8

12.15 - 13.15  

Idrott & Hälsa 
Lekar  
UTE 

Lärare:Linda F

12.00 - 12.45  

Engelska  
Chapter 5 

12.00 - 12.45  

Engelska 
Chapter 5 
(på datorn)

12.00 - 12.45 

Bild 
Varma och kalla 

färger 

13.00 - 14.00 

Idrott & Hälsa 
Innebandy 

Lärare:Linda F

12.45 - 13.45 

NO 
”dokumentera 

jägarstenåldern” 
Lärare:Sara

12.45 - 13.30 

Svenska 
göra klart / lilla 

aktuellt 

Läxor och kom ihåg v 42

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch 

Vecka 41:s läxa 
lämnas in.

Idrott: OBS!  
Utomhus, ombyte 
och dusch 

Läxan lämnas ut: 
läsläxa kap 8 och 
matematikstencil.

Ta med egen 
faktabok om djur om 
man har hemma. 

Linda borta

Idrott: Utomhus, 
ombyte och dusch 

Linda borta



Veckobrev v42 

Linda borta torsdag och fredag. Peter är då med klassen. 
På torsdag ska eleverna skriva en faktatext om ett djur. Har man en faktabok där 
hemma om ett djur man vill skriva om, så får man gärna ta med den till skolan på 
torsdag.  

Tack för dem recept som har kommit in! Har man glömt bort så finns chansen att 
lämna in fortfarande. 

Denna vecka har vi i matematiken arbetat med ”multiplikation med 5 och 10” och 
”multiplikation med 10 och 100”. Vi har även tränat multiplikationerna på datorn. 
Detta får man även gärna göra hemma så barnen befäster kunskaperna och får det 
lättare här i skolan när de ska räkna multiplikation. Viktigt är att kunna se sambandet 
mellan addition och multiplikation. Även kunna ramsräkna tabellerna men också 
kunna ha en förståelse för att 4*2=8. 

I svenskan har vi arbetat med kapitel 7 i ”nyckel till skatten” där jag började med att 
läsa kapitlet för alla. I arbetsboken har vi arbetat med att förstå vad väderlekens olika 
symboler betyder när man ser dem. Vad är lågtryck och högtryck och vad SMHI står 
för. Vi har också börjat på ett nytt kapitel i språknycklar som kommer handla om 
”faktatexter”. Där vi har gått igenom vad faktatexter betyder och vad är speciellt med en 
faktatext. 

På engelskan har vi arbetat med extra materialet till kapitel 1, 2, 3 och 4 som finns på 
datorn. 

Läxor (7/10 - 13/10): 
Mycket bra jobbat alla! Alla lämnade in sina läxor denna vecka! 
Läsläxa kapitel 8 ”den försvunna skatten” Ert barn läser minst 4 gånger under veckan i 
minst 10min/gång. Hela kapitlet ska man ha läst 2 gånger. Hinner man läsa kapitlet 2 
gånger så väljer man en egen bok som man läser resten av tiden. Matematikläxan är en 
stencil där ni tränar multiplikation. Låt barnen sitta själva och träna, sedan får ni gärna 
rätta deras resultat. 

Utvecklingssamtal hösten 2020: 
Under v 45-46 kommer jag hålla utvecklingssamtal med ert barn och er föräldrar här på 
skolan. Det har gått ut information till er föräldrar på SchoolSoft, läs gärna igenom 
den så ni känner till vad som gäller. Jag kommer skicka ut mer information när man 
kan boka sin tid för samtalet. Vi frågor kontakta gärna mig på SchoolSoft. 

Ha en super skön helg, Linda och Peter!


