



Vargar vecka 3 

Veckans läxor och kom ihåg

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

8:15-9:00 
Svenska 

Vi startar veckan 
och går igenom 

läsläxan

8:15-9:40 
Puls 

9:40-9:00 
Matematik 

Kap. 42 
s. 170-173

8:15-9:40 
Puls 

9:40-9:00  
Matematik 
Kapitel 43 
s. 174-177

8:15-9:00 
Matematik 

Vi övar på siffrorna 
7-9

8:15-9:00 
Engelska med 

Michaela

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

9:30-10:15 
Idrott inne 

9:30-10:15 
Matematik 

Kap. 42 
s. 170-173

9:30-10:15 
Matematik 

Kap. 41 
s. 174-177

9:30-10:15 
Idrott ute 

Vi åker pulka om vädret 
tillåter 

9:30-10:15 
Matematik 

Kap. 44 
s. 178-181

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

11:30-12:20 
Svenska 
Boken 

s. 57-59

11:30-12:20 
Svenska 

Vi repeterar 
bokstäverna

11:30-12:15 
Idrott inne 
Innelekar

11:30-12:00 
Svenska 

12:00-13:30

11:30-13:00 
Svenska 

Vi repeterar 
bokstäverna

12:20-13:30 
NO 

Muskler

12:20-13:30  
SO 

Samarbetslekar ute

12:45-13:30 
Musik 

Innekläder och 
handduk med. 

Läsläxboken (kap. 
15) lämnas in.  

Läsläxan (kap. 16), 
bokstäver i Veckans 
ord-häftet och 
matteläxan 
(arbetspapper om 
10-kompisar) lämnas 
ut.

Innekläder och 
handduk med.  

Matteläxan lämnas 
in, arbetspapper om 
10-kompisar.

Bildkonst 
Vinterfåglar



Nu är den första veckan förbi och den gick i ett huj! Vi har varit 
utomhus så mycket vi bara kan och har fått njuta av solsken, blixthalka 
och snöfall. KUL! Ta gärna med pulka, stjärtlapp, madrass eller skidor, 
så vi får vi använda oss av dem på raster och på uteidrotten.  

Vi fortsätter att vara utomhus så mycket som möjligt, så barnen 
behöver varma och bekväma kläder. 

Matteläxan kommer den här veckan inte att vara de traditionella 
träna-rutorna, utan eleverna får göra ett arbetspapper där de tränar 
10-kompisarna.  

Kom ihåg att hämta era barns böcker i klädkorgen om barnen är 
hemma. Mer information om vad som förväntas av er när barnet är 
hemma finns under länken ”Läxor & Vid sjukdom”.  

Tack för att ert barn fortsättningsvis stannar hemma vid minsta 
symtom. 

Ha en riktigt fin vecka! 
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Vi efterlyser ett par ishockeyhandskar som försvann vid IP innan 
jullovet. Om ditt barn har ett extra par handskar, får ni gärna 
skicka tillbaka dem till skolan så snabbt som möjligt!


