
Veckoschema vecka 3 (18-22.1)
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 Svenska 
Genomgång av veckan 

+ Lilla Aktuellt 

Matematik 
Kap 5 

Addition och 
subtraktion med tal i 

decimalform, 
uppställning

Fysik/kemi 
med Ulrika Ö-A 
Kraft och energi

Historia 
med Andreas 

Livet osm soldat

Slöjd (campus)  
grupp A med Roland 

Teknik (campus) 
grupp B med Simon 

9:15 Matematik 
Kap 4 

Addition och 
subtraktion med tal i 

decimalform,  
huvudräkning

Engelska 
Kap 12 

Fun in school

Matematik 
Kap 6 

Avrunda tal i 
decimalform 

Fysik/Kemi 
med Ulrika Ö-A 
Kraft och energi9.30

9.45 

10.00

🦋     R    A   S   T      🦋
10.15 Geografi 

(campus) 
med Aurora 
Skandinavien 
kulturgeografi

10.30 Svenska 

TLS  
Faktatext 
s. 90-93

Svenska 

Genomgång av 
frågor till kap 19 i 

Svart Bälte 
+ 

Läser kap 20

Svenska 

TLS 
Faktatext 
s. 94-97

Ombyte -> 10:40

10.45 Idrott (inne) 
med Linda 

Isvett teori11.00 Musik (campus) 
med Linus

11.15

11.30

11.50-
🦋     L U N C H  +  R A S T     🦋

12.45 Historia 
med Andreas 

30-åriga kriget, 
Regalskeppet Vasa

Religion 
med Ulrika Ö-A 
Judendomen

Engelska 
Kap 12 

Fun in school + 
Glosor i Wordtrainer 

”Fun in school”

Matematik 
Öva och Pröva 

Bild 
med Ulrika Ö-A 
Carl Larsson13.00

13:30 Geografi 
med Aurora 
Skandinavien 
naturgeografi

Idrott (inne) 
med Linda 
Handboll13.45 Idrott (inne) 

med Linda 
Lek och rörelse14.00

14.15

14.30

14.45

L Ä X O R 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Geografi 
Svara på frågorna som 
finns på arbetsbladet 

från förra veckan.

Svenska 
Svart Bälte kap 19 + 

frågor 

Engelska 
Glosor i Wordtrainer 

”Fun in school”

Matematik 
Gör klart ”måstesidor” 

kap 4-6 

Historia 
Gör klart 

uppgiftspappret om 
bonden



Veckoschema vecka 3 (18-22.1)

Hej på er! 

Under förra veckan fick vi besök av P4 Sörmland och de ansvariga tjejerna 
Evelina och Johanna som kommer att vara med när vi ska tävla i ”Vi i femman". 

Just nu är tävlingsdatumet satt till tisdag den 13 april kl 17-18, 
direktsändningen kan då höras på P4 Sörmland. Tyvärr kommer det inte att bli 

med publik men resten av klassen kommer få vara med via länk från klassrummet, 
mer info kommer senare i vår. 

I Svart bälte ska ni till onsdagen läsa kap. 19 ”Café Syltkakan ”. Frågor till 
kapitlet: 

1. Mimmi funderar mycket på om Fredde är kär i henne. Tror du att han är det? 
Varför? Varför inte?  

2. Varför fråga Mimmi Fredde om han vill följa med till Liseberg?  
3. Mimmi vinner en stor tiger på Liseberg. Vad tänker hon att tigern ska få heta?  
4. Fredde gör av med alla sina sparpengar på Liseberg men tycker att det är värt var 

enda öre. Vad menar han med det tror du? Förklara.  
5. Vad heter kvinnan med barnvagnen?  
6. När mannen med barnvagnen beskriver personen han stött ihop med tror Fredde 

och Mimmi att det är Nikos. Varför tror de det? 

Simon som undervisar i teknik hälsar att Pingviner håller i år på att göra egna 
högtalare och behöver ta med någon form av glassburk (typ glasslåda av plast) 
eller kartong som de gör högtalaren i, till nästa tillfälle på fredag (v 4). 

Tänk på att det är kallt ute och att ni behöver ta på er varmare ytterkläder så 
ni inte fryser ute på rasterna!  

 

Nu önskar jag er en trevlig helg och 
hoppas ni njuter av den lilla snö vi 

har fått hittills =)  

Hälsningar Cecilia
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