
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15-9.00


Svenska

Tystläsning

8.15-9.00


Matematik

Repetition

8.15-9.00


Svenska 

Tystläsning

8.15-9.00


Påskmys


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

Boken s.95-97

9.30-10.25


Matematik

Kapiteltest

9.30-10.25


Idrott inne

Bollsportt

9.30-10.25


Chicken race

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

Handboll

11.30-12.15


Idrott ute

Löpning hjorthagen

11.30-13.30


Utelek och 
avtackning av 

Anita

I hjorthagen

11.30-12.00


Påskmys

11.30-13.00


Bild

Påskpyssel

12.15-13.30


Matematik

Boken s.70-73

12.20-13.30


SO

Högtider påsk

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott inne: Ombyte 
och dusch

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 13

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Svenska och 
matteläxan lämnas 
in.

Blixten kommer 
tillbaka.

Läxan delas ut:

Svenska: 
Påskbingo.

Blixten flyttar hem 
till…

Veckans läxa
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skolan 
stängd



Veckobrev v.13 
Veckorna går fort och det är sista veckan innan påsklov. Veckan går i 
påskens tema, där vi pratar om varför vi firar påsk i SO och på 
skärtorsdagen springer vi chicken race enligt tradition. Man får gärna 
ha på sig något gult denna dag. 

Torsdag den första april slutar vi kl 12.00, eftis vill att ni meddelar 
till mig senast tisdag den 30/3 om ert barn ska vara kvar på eftis 
efter skoldagens slut. 

Vill meddela att det är viktigt att man går in och kollar schoolsoft 
dagligen, då all viktigt information från mig och skolan skickas ut 
därigenom. Ibland kan det vara information som ni behöver från den 
ena dagen till den andra om det blivit några ändringar. Ett tips är att 
ladda ner appen. Då är det smidigt att gå in och kolla om det har 
skickats ut något under dagen som ni behöver ta del av. 

Onsdag eftermiddag kommer björnar och vargar tacka av Anita då det 
är hennes sista dag innan hon går i pension. Detta firar vi med lekar 
och fika i hjorthagen hela eftermiddagen. 

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. . 



I matematiken fortsätter vi jobba i boken och på tisdag har vi 
kapiteltest då det uteblev sist på grund av att många var sjuka. 

I SO ska vi pratar om varför vi firar påsk. 

Vi önskar er en Glad påsk! 
Michaela, Gaurav och William  


