
Schema Ekorrar 
Vecka 3 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 - 9.30 

Svenska 
Veckans ord kap 15

8.30 - 9.30 

Matematik 
Övningsblad på 

klockan

8.30 - 9.30  

SO 

Lärare:Sara

8.30 - 9.30 

Matematik 
s. 62 - 65

8.30 - 9.30 

Idrott & Hälsa 
Inne 
Isvett 

Lärare: Linda F

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

10.00 - 11.00 

Matematik 

s. 58 - 61

10.00 - 11.00 

SO / NO 

Lärare:Sara

10.15 - 11.00 

Matematik 
elevspel 
Klockan

10.00 - 11.00 

Svenska 
Språknycklar  

s. 32 - 34 

10.00 - 10.45  

Musik 

 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 

Slöjd 
Sy korsstygn

12.00 - 13.00 

Svenska 
Nyckel till skatten 

kap. 14

12.15 - 13.15  

Idrott & Hälsa 
Inne 

bollspel/handboll 
Lärare:Linda F

12.00 - 12.45  

Engelska  
Bedömning / dator

12.00 - 12.45  

Engelska 
Bedömning /dator

12.45 - 13.30 

Slöjd 
Sy korstygn

12.30 - 14.00 

Idrott & Hälsa 
Inne 

lek och rörelse 
Lärare:Linda F

12.45 - 13.45 

SO 
Lärare:Sara

12.45 - 13.30 

Svenska 
Handstilsloggen  

s 12-13

Läxor och kom ihåg v 3

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch 

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch 

Läxan lämnas ut. 
läsläxa kap.14, nyckel 
till skatten. 
Matematikläxa 
klockan på skolplus.

Idrott: Inomhus, 
inget ombyte



Veckobrev v 3 

Första veckan har startat bra för alla. Vi har bytt platser i klassrummet och även i 
matsalen. Alla har fått nya matematikböcker som vi har börjat arbeta i.  

Denna vecka på matematiken har vi börjat med klockan och tränar för fullt med att 
kunna både analoga och digitala klockan. Klockan är viktig att kunna och är ett 
kunskapsmål att nå i åk 3. Klockan kommer även komma på nationella proven så träna 
gärna där hemma på klockan så ert barn känner sig säker. På elevspel finns det flera 
spel där man kan träna på klockan. Har man några minuter över där hemma så får era 
barn gärna träna där på klockan. 

I svenskan har vi repeterat vad en faktatext och berättande text är. Vad är skillnaden 
mellan dem olika typerna av text. Vi har även skrivit olika berättande texter på dator 
och övat på att lägga in bilder i texten. I veckans ord kommer vi under några veckor 
arbeta med dem olika vokalerna och först ut denna vecka var vokalen a.  

På engelskan har vi under veckan arbetat med chapter 8 ”at the insect circus”. Där 
målet är att kunna olika insektsord och kunna säga olika saker man inte tycker om. 

Frånvaro/ledighet/sen ankomst: glöm inte frånvaroanmäla ert barn varje dag som de 
är sjuka. Ni får gärna skriva en kommentar i ”kommentars fönstret” varför ert barn är 
hemma. Vet ni att ert barn kommer vara hemma flera dagar och behöver få hem läxor 
kontaktar ni mig på SchoolSoft så plockar jag ihop lite läxor som ni får hem. Ledighet 
från skolan söks även på SchoolSoft. Vid ledighet så skickar jag med ert barn läxor så 
dem inte halkar efter när dem är borta. Då jag har märkt att det är några som kommer 
försent till lektioner både på morgonen och efter raster så kommer jag fylla i ”sen 
ankomst” och antal minuter på SchoolSoft. Om ert barn kommer försent till en 
lektionen kommer det skickas ett meddelande till er föräldrar på SchoolSoft som ni 
kan dela av. Jag har pratat med era barn om att jag tycker det är viktigt att man håller 
tider och kommer i tid. Då det blir ett störmoment på lektionen när någon/några 
kommer försent in och avbryter mig och sina klasskamrater. Prata gärna där hemma 
med ert barn om att komma i tid till skolan och efter rasterna.  

Läxor (20/1 - 26/1): 
Läsläxa kapitel 14 ”jag tänker sluta” 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 
klockuppgifter på skolplus. Era barn har fått ett uppdrag av mig där de tränar på 
klockan. Kommer ni inte in och har glömt bort inloggningsuppgifter får ni höra av er 
till mig på SchoolSoft så hjälper jag er. 



Corona läget på skolan: som ni säkert har läst på SchoolSoft så kommer åk 6-9 
undervisas på distans vecka 2-3. Vi andra på skolan kör på som vanligt men tänker på 
avstånd, tvättar händer och vi hänvisar er föräldrar att både lämna och hämta era barn 
utomhus. Har ni funderingar kontakta gärna mig på SchoolSoft. 

Hälsningar från Idrotts-Linda: under vårterminen kommer vi bl.a. att ha dans, 
redskapsgymnastik, orientering och bollsporter. Kom ihåg att påminna ert barn om att 
packa med ombyte och handduk till idrottslektionerna och det är även bra att ha 
gympaskor på fötterna på lektionerna inomhus!  

Hälsningar från kulturskolan: då kulturskolan ej kan komma ut och besöka skolor nu 
så hänvisar dem er till deras hemsida, om det är någon som är intresserad av att sitt 
barn skall börja på något instrument. Här är länken: strangnas.se/kulturskolan 

Viktiga datum: 
v 8 Sportlov 
8/3 Planeringsdag, skolan stängd, fritids öppet 
v 11 Nationella prov, svenska 

Varma hälsningar från Linda & Peter!

http://strangnas.se/kulturskolan

