
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15-9.00


Svenska

Tystläsning

8.15-9.00


Matematik

Boken s.58-61

8.15-9.00


Svenska 

Tystläsning

8.15-9.00


Svenska

Tystläsning

Boken s. 94


8.15-13.00


Musik

Med Johanna

9.00-9.30

Rast

9.00-9.30

Rast

9.00-9.45

Rast

9.00-9.30

Rast

9.00-9.30

Rast

9.30-10.25


Svenska

Gruppläsning 

veckans kapitel

Boken s.92-93

9.30-10.25


Matematik

Boken s.58-61

9.30-10.25


Idrott inne

Bollsport

Handboll

9.30-10.25


Svenska

Skriva klart 

berättelser/ Slå en 
berättelse

9.30-10.25


Idrott ute

Löpning Hjorthagen

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

10.25-11.30

Lunch/

Rast

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

10.25-11.30

Lunch/ 

Rast

11.30-12.15


Idrott inne

Bollsport

Basket

11.30-12.15


Idrott ute

Löpning hjorthagen

11.30-12.15


Matematik

Boken s.62-65

11.30-12.15


Matematik

Boken Jobba klart

11.30-13.00


Bild

Påskpyssel

12.15-13.30


Matematik

Boken s.54-57

12.20-13.30


NO

Enkla näringskedjor

12.15-13.00


Engelska

Boken s.29


13.00-13.30

Svenska

Högläsning

12.15-13.30


SO

Vårt närsamhälle

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott inne: Ombyte 
och dusch

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 12

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Svenska och 
matteläxan lämnas 
in.

Blixten kommer 
tillbaka.

Läxan delas ut:

Svenska: Kap. 23

Veckans ord: eller, 
finns, kanske.

Matteläxan delas 
ut: Tränarutan 

s. 55 och 59.

Blixten flyttar hem 
till…

Veckans läxa



Veckobrev v.12 
Det är många som är sjuka i klassen nu, men ni få som varit på plats 
har hållit fanan högt. Det är av yttersta vikt att man håller sitt barn 
hemma vid minsta lilla symtom och som restriktionerna nu för 
Södermanland, även håller sitt barn hemma om någon i familjen visar 
symtom. Har någon i familjen testat positivt för corona meddelar 
man Nina Lidfors och mig, men även om ert barn testat negativt hör 
av er till mig så vi får en överblick i klassen. Fortsatt gäller två 
symtomfria dagar innan man återgår till skolan, detta gäller oavsett om 
man testat positivt eller negativt. 
Nu börjar pollensäsongen och restriktionerna säger att man ska vara 
hemma om man inte vet med säkerhet och har kollat upp så att man 
vet att symtomen beror på allergi och inget annat. 
Glöm inte skriva i kommentarsfältet varför eleven är hemma och vilka 
symtom. Hör av er till mig när ni är symtomfria och är på väg tillbaka 
till skolan, detta för att kunna planera in med vikarier då det även är 
bortfall bland personalen. 

Som jag nämnde i förra veckans veckobrev uteblir terminens 
utvecklingssamtal. Om man ändå känner att man vill ha samtal, hör av 
er till mig snarast så bokar vi in ett möte under vecka 12. Matriserna 
på schoolsoft kommer att vara öppna under vecka 12, 13 och 15, där 
kan ni ta del av ert barns kunskapsutveckling. Loggar man in från 
dator hittar ni matriserna under Elevdokument- Ämnesmatriser och 
väljer vilket ämne ni vill titta på. Loggar ni in från appen på 
telefonen måste ni trycka på konto (Högra nedre hörnet), välj ditt 
barns namn, trycker på menyraden (De tre strecken i vänstra övre 
hörnet), sedan Elevdokument och till sist ämnesmatris. 

I svenskan jobbar vi med veckans bokstav. Vi kommer fortsätta denna 
vecka att träna mer på våra författarskap och skriva berättelser 
förhand. 

I matematiken fortsätter vi jobba med problemlösning. 



I SO har vi fortsätter vi prata om vårt närsamhälle Mariefred. 

I NO har vi börjat prata om enkla näringskedjor och fortsätter med det 
även denna vecka. 

Det är snart påsk och på fredag börjar vi med lite påskpyssel. Ni får 
gärna skicka med toarullar under veckan om ni har hemma.  

 

Vi önskar er en trevlig helg! 
Michaela, Gaurav och William  


