
Hej!  

Läsläxa fås på torsdag, lämnas in nästa veckas onsdag. 
  
Denna vecka tillkommer en läsläxa  för er att läsa tillsammans med ert barn. Ni ska läsa boken vid minst 
fyra olika tillfällen under veckan och därefter fylla i medföljande läsprotokoll:   lämna in senast onsdag nästa 
vecka. I läsepåsen finns även en instruktion med tips på hur man kan gå tillväga, läs den tack. Anledning till 
byte av tid är för att ni ska få mer tid (helg valfri såklart) samt att jag ska hinna samla in och byta böcker. 

Böckerna kommer att ha olika nivåer: nivå 1 har nästan ingen text och där berättar barnet om bilderna/ 
förloppet med ev stöd av er. Hjälp ditt barn att utveckla sitt språk genom att försöka undvika ord som ”den”, 
”dit” och liknande. Sträva istället efter att få barnet att uttrycka sig i mer utvecklade fullständiga meningar. 
T.ex. Den sprang dit – Katten sprang in i huset. 

Hör gärna av er om ni behöver en svårare /lättare nivå och läs gärna även egna böcker som ni har hemma 
och prata om innehållet!  

Hoppas att ni får mysiga lässtunder tillsammans! 

Bokstavsarbetet och läxhäftet fortsätter på samma sätt som tidigare, fås måndag och lämnas in fredag. 

Skärpta restriktioner 

På grund av det ökande antalet covidfall i Sörmland vill vi påminna om den info som 
skickades ut i början av skolåret. Vi ber er i möjligaste mån lämna och hämta 
era barn ute på skolgården. Vi har även sagt åt barnen att de själva 
behöver ta ansvar för att hämta in och ta ut sina kläder, väskor mm. Ifall 
kläder, väskor eller dylikt saknas önskar vi att ni i första hand ber ert 
barn gå in efter det. Ifall ni behöver sökhjälp, hör av er. 

Det är fortsättningsvis viktigt att vara hemma vid minsta tecken på förkylning, 
samt hålla barn hemma tills 2 dagar symptomfri. När ni anmäler frånvaro i 
Schoolsoft, skriv även anledningen till frånvaron i kommentarsfältet. 

Hämta gärna läxor från skolan redan dag 2 vid frånvaro. När ni hämtar läxor 
önskar vi att ni undviker att komma kring skolstart, lunch och när skolan slutar, eftersom det 
då är rätt trångt i vår korridor och kapphall. Hör av er innan ni kommer,  och se till att hålla avstånd till 
andra.Tack!  

Trevlig vecka! 

Linnea och Emma 🐊💻⚖🤩
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.15

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam promenad 

med Emma upp till Campus

Samling på stora skolgården utanför 
gympasalen, kom gärna ombytt. 

Omklädningsrummen öppnas 8.10

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam 
promenad med Emma upp till 

Campus

Samling på stora skolgården utanför 
gympasalen, kom gärna ombytt. 

Omklädningsrummen öppnas 8.10

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam promenad 

med Emma upp till Campus

Svenska 📚  
Veckans bokstav 

Aa 

Idrott 🎾  
Inne 

Trafikkaos 
Gäddan kommer

Matematik 🧮  
Fler än, öka 

Konkret material

Idrott 🎾  
Inne 

Löpning 
Under the wings of  

the hawk

Matematik 🧮  
Fler än/öka 

s. 35

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T
9.30 – 
10.15 Svenska 📚  

Sagostund

Matematik 🧮  
Fler än/öka 

s. 34

Slöjd ✂  
Jobba klart

Matematik 🧮  
Fler än, öka 

Konkret material

Svenska 📚  
Veckans bokstav 

Aa

10.15 –
11.00

L U N C H  +  R A S T

11.15 –  
12.00

Idrott 
Ute 👟  

Pricka svansen

Svenska 📚  

Veckans bokstav 
Aa

Svenska 📚 


Bokstäver

SO 🌍  

Kristendom

Idrott 👟  
Ute

12.00 –  
12.30 NO 🌱  

Faktatext om 
svampar

Svenska 📚  
Fredagsmys

12.45 – 
13.00 Bild 🎨  

Bokstavsbild
Engelska -  

Colours

Musik 🎼  
Julsånger

13.15

Läxor och veckans ”Kom-ihåg”
Frukt 

Oömma kläder som 
man kan leka och 

springa i 

Frukt 

Idrottsombyte inne 
+ handduk 

Frukt Frukt 

Idrottsombyte inne 
+ handduk 

NY Läsläxa 
Lämnas in nästa 

veckas onsdag

Frukt 
Oömma kläder som man 

kan leka och springa i 

LÄXA IN: 
En liten bild av något 
hemma där man hör 

veckans bokstav


