
Schema Igelkottar 
VT Åk 3 vecka 3 

 

Tack för vecka 2! Nu kör igelkottarna vidare mot vecka 3!



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30	-	9.30		

Svenska	
Veckans	ord	
Kap.15	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	

Matematik	
Favorit	matematik	

S.62-65	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30		
Svenska	
Språknycklar	-	
Renskrivning	av	
berättande	texter	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	

Matematik	
Favorit	matematik	
Stenciler	-	Klockan	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	

NO/SO	
EQ-övningar	

Lärare:Christian

RAST 09.30 - 10.00 RAST 09.45 - 
09.45

10.00	-10.45	

Musik	

Lärare:Linus	
Fagerström

10.00	-11.00	

Svenska	
Nyckeln	till	skatten	
Kap.14+Arbetsbok	

Kap.14	

Lärare:Christian

10.00	-11.00	

NO/SO	
Tema:	Kroppen	
NO-boken	
s.68-69	

Lärare:Christian

10.00	-11.00	

NO/SO	
Tema:	Kroppen		
NO-boken	
s.70-71	

Lärare:Christian

09.45	-10.45	

Idrott	
Inne	-	Isvett,	
lek,	avslapp.	

Lärare:Christian

LUNCH OCH RAST 11.00 - 12.00 

12.00-13.00	

Matematik	
Favorit	matematik	

S.58-61	

Lärare:Christian

12.00	-13.00	

Idrott	&	Hälsa	
Inne	-	

Lekar&stafett	

Lärare:Christian

12.00	-12.45		

Matematik	
Favorit	matematik	
Elevspel	-	klockan	

Lärare:Christian

12.00	-12.45		

Slöjd/Bild	
Bild/slöjduppgift	
Perspektivbild	

Lärare:Christian

12.00	-12.45		

Engelska	
Magic!	

Gör	klart	-	Stenciler	
Workbook	

Lärare:Christian

13.00	-14.00	

Idrott&Hälsa	
Ute	-	

Lek&stafett	

Lärare:Christian

12.45	-	13.30		
Engelska	

Magic!	Kap.8	-	Digitalt	

Lärare:Christian

12.45	-	13.30	
Slöjd/Bild	

Bild/slöjduppgift	
Perspektivbild	

Lärare:Christian

12.45	-	13.30	
Svenska	

Avslutning	-	Lilla	
aktuellt	

Lärare:Christian



Vad gjorde vi vecka 2? 
Igelkottarna har kommit igång bra och vi ska hålla en fortsatt god nivå! Vi har på 

grund Covid-19 delat upp oss klassvis i matsalen och anpassat idrotten för att för att 

minimera risken för smittspridning.  

Igelkottarna har fått nya matematikböcker, favorit matematik 3B och vi har börjat 

jobba med klockan, analog och digital tid. Vi har jämfört visarna på klockan och lär 

oss nu hur analog och digital tid fungerar. Öva gärna hemma för att förstärka 

inlärningen. 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/era barn känner sig säkra. På elevspel finns det flera spel där man kan träna på 

klockan. Favorit matematik sid.46-57. 

I svenskan har vi repeterat vad en faktatext är och hur ett Völ-diagram fungerar (Vet, 

önskar veta och lärt mig). Vi har även skrivit olika berättande texter på dator och hur 

man ändrar på layoutinställningarna i Pages (Mac-version av Word). I veckans ord 

kommer vi under några veckor arbeta med dem olika vokalerna och först ut denna 

vecka var vokalen a. Språknycklar sid.16-17, Veckans ord sid.30-31. 

Läxor och kom ihåg v 3

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Idrott:	Utomhus,	
ombyte	och	
Dusch	

Idrott:	Inne,	
ombyte	och	
dusch	

Läxa	i	Svenska	
lämnas	in	

Läxa	i	matematik	
lämnas	in	

Läxa	i	Svenska	
delas	ut	-	Läsläxa	

Läxa	i	matematik	
delas	ut	-	
Skolplus,	klockan	

Idrott:	Inomhus,	
ombyte	och	dusch	



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. 

Magic! Textbook sid.44-49, Magic! Workbook sid.34-37. 

I SO har vi jobbat klart med forntiden och pratat om nordisk mytologi (So-boken 

sid.112-113). I NO har vi börjat jobba med temat: kroppen (No-boken sid.68-69. Ni 

kan experimentera hemma i helgen genom att mäta er vilopuls/maxpuls/skrämselpuls, 

antal slag/minut, eller 15 sek x 4. Vi har också börjat jobbat med UR-programmet: 

uppdrag kroppen. 

Frånvaro/ledighet/sen ankomst: glöm inte att frånvaroanmäla era barn varje dag som 

de är sjuka. Skriv även en kommentar i ”kommentars fönstret” om 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 för sent till lektioner både på 

morgonen och efter raster så kommer jag att fylla i ”sen ankomst” och antal minuter 

på SchoolSoft. Om ert barn kommer för sent till en lektion kommer det skickas ett 

meddelande till er föräldrar på SchoolSoft som ni kan ta del 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 störningsmoment på lektionen när någon/några kommer för sent in och avbryter 

mig och sina klasskamrater. Prata gärna där hemma med ert barn om att komma i tid 

till skolan och efter rasterna.  



Kontakt 

När ni vill få kontakt med mig så ber jag er kontakta mig via SchoolSoft. Önskar ni 

att bli uppringda av mig, så skicka ett meddelande på SchoolSoft så bokar vi in en 

telefontid. Det finns också möjlighet att boka in digitala möten med mig. All min 

kontakt till er föräldrar sker via SchoolSoft/Skolans hemsida så gå gärna in där varje 

vecka. Veckobrev/veckoschema kommer finnas på skolans hemsida. 

Frågor gällande schoolsoft samt handledning sköts av Ia Husberg 

(ia@gripsholmsskolan.se). 

Katarina Hedman på kansliet når ni under telefontiderna kl 9-10 och 13-14 varje dag. 

Vid frågor/funderingar kring ämnen som jag inte undervisar, kontaktar ni den lärare 

som har det ämnet. 

Läxor 

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. Eleverna login är:  

Användarnamn:förnamn.efternamn. 

Lösenord:igelkott 

Exempel: 

christian.joffs. 

igelkott 

mailto:ia@gripsholmsskolan.se


Nationella prov  
Under denna termin så ser det ut som skolverket vill att åk 3 skall genomföra sina 
nationella prov och blir det så kommer vi börja med dem v 11 och arbeta oss igenom 
dem olika delar i svenska och matematik under ett antal veckor. 

Utvecklingssamtalen för vårterminen kommer sedan hållas efter dem nationella 
proven, och inte under 9-10 som övriga samtal hålls på skolan. 

Corona uppdatering 
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. 

Kulturskolan 
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

Påminnelser 

•Fyll i kommentarsfältet när ni frånvaroanmäler ert/era barn.


•Kom ihåg att gå igenom veckobrevet med era barn.




Viktiga datum: 




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

Hör av er om ni har frågor eller funderingar!

Trevlig helg igelkottar!

Mvh. Christian och Anna


