
veckoschema 4 
-myror åk 2- 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

     Simning 

För den gröna  
gruppen 

Matematik  

Kapitel 2 
Öva  

sida 16-17 

Matematik 
Kapitel 3 

Klockan, hela timmar 
och i  

Sida 14-15 

Matematik 
 Kapitel 3 

Öva  
Sida 16-17 

 Engelska / Fanny 
       
           Family 

9.00 
9.30                                      RAST
9.30
10.00

Matematik 

 Kapitel  2 
Klockan, hela  timmar  

och i  
Sida 14 -15  

NO 

Kroppen behöver  
mat 

SO 

Judendomen 

Idrott inne   

Hula-Hut  

Vi duschar efter 
lektionen. 

10.00
10.50

     Svenska  
  

   Tystläsning 
Diktamen

10.50
12.00                               LUNCH + RAST      

12.00
12.30

Svenska 

Ny läsläxa delas ut 
vi tränar till diktamen. 

Svenska 

Vi färdigställer 
våra nyårstexter 

Handstilsträning 

Idrott 

I klassrummet  isvett  

Ingen ombyte 
behövs

Bild 

Vi pysslar till berättelsen 
ur Toran  

      Matematik 

   Vi gör klart 

12.45
13.30

Idrott ute 
Vi går en promenad  

I hjorthagen  

Inget ombyte behövs!

Svenska 
Vi arbetar i 
arbetsboken 

Diamantjakten 
Sida 74-77

Idrott 
Rörlighetsbana 

Vi byter om och 
duschar

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

Ny läsläxa 
ges varje 

måndag. öva  
på läsläxan  
varje dag.

matematik 
Almira ger individuell läxa

matematik 
Almira ger individuell läxa

matematik 
Almira ger individuell läxa

Diktamen:  
av, dag ,mat, var, bad, 
det, med, vet, mer, hel

v

  Musik  
09-15-10.00//Linus 

Notvärde, 
Musikaliska tecken, 

rösten och ljud 



Hej på er alla! 

Den här veckan börjar med simning för den gröna gruppen. Det är 
samma simgrupper som gäller fortfarande, och jag ber er 
vårdnadshavare läsa igenom listan noga! Den här veckan är det jag som 
åker med eleverna till badhuset. Den grupp som inte simmar stannar kvar 
på skolan tillsammans med Anna Lennartsson. 

Snön försvann lika snabbt som den kom. Istället blev det regnigt och 
blött. Kom ihåg att klä er enligt väder och temperatur! Mössa, vantar och 
överdrag eller overall samt vattentåliga skor eller gummistövlar behövs 
under raster och idrottslektioner när det är blött ute. Kom ihåg att namn-
märka era kläder och att förvara dem i klädlådorna så att de inte tappas 
bort! Jag rekommenderar även att man har inneskor på fötterna nu när 
korridoren blir blöt. Då slipper man få blöta strumpor.   

Bra jobbat med årets första diktamen! Jag påminner er om vikten att öva där hemma nu när vi har 10 ord i varje 
diktamen. Upplägget är detsamma som under höstterminen, nämligen: 
• Jag presenterar veckans 10 ord på måndagen.  
• Vi tränar på att skriva orden i skolan.  
• Veckans ord 2 skickas hem på måndag och eleverna tränar under veckan på att stava orden där hemma. 
• Lycka till med diktamensarbetet!  

Jag har noterat att många av myrorna har börjat slarva lite med läsläxan. Det är viktigt att man kommer ihåg att 
läsa 15 minuter varje dag och att man även fyller i läsdagboken så att jag kan följa med hur läsningen går där 
hemma. För att bli en bra läsare behöver man träna ofta, så jag skulle bli väldigt glad om ni där hemma prioriterar 
lässtunden. Det kommer att göra era barn till ännu bättre läsare. Tack på förhand! 

Påminnelse om idrotten: inget ombyte behövs till uteidrotten nu när vintern har kommit. Jag har noterat att det tar 
för lång tid att byta om, klä på sig alla ytterkläder och att duscha efter lektionen. Då finns ingen tid kvar till att 
röra på sig utomhus. Framöver räcker det med att eleverna har bra kläder för utomhuslek och aktivitet. När vi har 
idrott inomhus fungerar allt som vanligt. Då byter vi om och duschar efter lektionen! 

På onsdagen har biträdande rektor Juho kallat till ett elevrådsmöte. Mötet hålls kl.9.30-10.30. I dessa Corona-
tider får enbart en representant komma till mötet. Vi kommer att lotta om vem som får gå. 

Ha en fin vecka! 
// Almira


