
Schema Ekorrar 
Vecka 43 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 - 9.30 

Svenska 
Veckans ord kap 8

8.30 - 9.30 

Matematik 
s90-93

8.30 - 9.30  

SO 
”FN och barns 

rättigheter” 
Lärare:Sara

8.30 - 9.30 

Matematik 
göra klart 

8.30 - 9.30 

Idrott & Hälsa 
kapplöpningsleken 

Ute 
Lärare: Linda F

RAST 9.30 - 10.00 RAST 9.30 - 10.15 RAST 9.30 - 10.00

10.00 - 11.00 

Matematik 
s.86-89 

10.00 - 11.00 

SO / NO 
”Nobel och 

Nobelprisen” 

Lärare:Sara

10.15 - 11.00 

Matematik 
s.94-97 

10.00 - 11.00 

Svenska 
språknycklar 
återkoppla 

s21-22 

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 

Söljd 
sy groda

12.00 - 13.00 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

Kapitel 9

12.15 - 13.15  

Idrott & Hälsa 
innebandy 

Lärare:Linda F

12.00 - 12.45  

Engelska  
engelska stenciler 

12.00 - 12.45  

Engelska 
engelska stenciler 

12.00 - 12.45 

Slöjd 
sy groda

13.00 - 14.00 

Idrott & Hälsa 
smörgåsbord 

Lärare:Linda F

12.45 - 13.45 

NO 
”Repetion och lilla 

aktuellt skola” 
Lärare:Sara

12.45 - 13.30 

Svenska 
Klassråd 

Göra klart 

Läxor och kom ihåg v 43

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch 

Vecka 42:s läxa 
lämnas in.

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch 

Läxan lämnas ut: 
läsläxa kap 8 och 
matematikstencil. 

Idrott: Utomhus, 
ombyte och dusch



Veckobrev v43 

Denna vecka har vi i matematiken arbetat med multiplikationsträning och 
kommutativa lagen. Ex: 2x5=10 el 5x2=10 produkten blir lika men innebörden av 
multiplikationen är olika. 

I svenskan har vi arbetat med kapitel 8 i ”nyckel till skatten” där jag började med att 
läsa kapitlet för alla. I arbetsboken har vi arbetat med att kunna återberätta för en 
kompis om vad som hände i kapitlet med hjälp av bilder och stödord. Vi har även 
tränat på att kunna skriva en text utifrån en annans perspektiv i ”jag-form”. I 
språknycklar har vi börjat med att skriva faktatexter om djur. Eleverna har fått välja ett 
djur som de vill skriva om. Fråga gärna där hemma vilket djur dem skrev om och vad 
de har lärt sig. 

På engelskan har vi arbetat med chapter 5 som handlar om klockan och kroppsord. 
Målet man ska kunna efter kapitlet är klockan och åtta kroppsord. 

Läxor (14/9 - 21/10): 
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 att 
öva sambandet mellan addition och multiplikation. 

Utvecklingssamtal hösten 2020: 
Under v 45-46 kommer jag hålla utvecklingssamtal med ert barn och er föräldrar här på 
skolan. Jag har nu lagt ut tider på SchoolSoft som man kan boka in sig på. Gå in på 
SchoolSoft, under aktuellt finns en flik som heter ”bokningar” där går ni in och bokar 
den tiden ni önskar att komma. Skulle någon vilja ha ett digitaltmöte får ni gärna höra 
av er så ordnar vi det. Vi frågor kontakta gärna mig! 

Varma hälsningar, Linda och Peter!


