
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15-9.00


Svenska

Tystläsning

8.15-9.00


Matematik

Boken a. 82-85

8.15-9.00


Svenska 

Tystläsning

8.15-9.00


Svenska

Tystläsning

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

Högläsning grupper


Boken s.102-103

9.30-10.25


Matematik

Boken s. 82-85

9.30-10.25


Idrott inne

Innelek

9.30-10.25


Svenska 

Skriva meningar

9.30-10.25


Idrott ute

Lekar

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

Hinderbana

11.30-12.15


Idrott ute

Löpning hjorthagen

11.30-12.15


Matematik

Boken s. 86-89

11.30-12.15


Matematik

Boken s. 90-93

11.30-13.00


Bild

Körsbärsträd

12.15-13.30


Matematik

Boken s.74-77

12.20-13.30


NO

Bondgården

12.15-13.00

Engelska


Toys


13.00- 13.30

Svenska

Högläsning

12.15-13.30


SO

Mariefred nutid

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott inne: Ombyte 
och dusch

Idrott inne: Ombyte 
och dusch.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 15

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Svenska och 
matteläxan lämnas 
in.

Blixten kommer 
tillbaka.

Läxan delas ut:

Svenska: Kapitel 
24.

Matematik läxa: 
Tränarutan s. 75 
och 83.

Veckans läxa



Veckobrev v.15 
Hoppas alla har haft ett skönt och härligt påsklov! Njutit av ledigheten 
och nu är redo för skolan igen och förhoppningsvis lite mera vår och 
värme. 

Vi avslutade veckan innan lovet med att tacka av Anita och springa 
chicken race. Det regnade när vi var i hjorthagen på onsdagen, men 
vad gör det när man har roligt? Ingenting! 

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. 

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 och vidare med att utveckla 
meningar. 

I matematiken fortsätter vi jobba i boken med problemlösning. Nytt 
för denna termin är att när vi haft kapiteltest skickar jag med provet 
hem för er föräldrar att titta på och skriva under. Skicka sedan med 
provhäftet med läxan nästkommande vecka. 



I SO ska vi prata om Mariefred i nutid. Vi har hittills pratat lite om 
Mariefreds historia och vilken påverkan olika delar haft på vår stad, 
men nu ska vi titta på hur Mariefred ser ut i dag. 

I NO kommer vi nu att börja prata om bondgården. Vad det finns för 
olika bondgårdar och lära oss mer om djuren som lever där. 

I engelskan denna vecka kommer vi börja prata om Toys. Eleverna får 
ta med sig denna dag (onsdag) en leksak och berätta vad den heter på 
engelska. De får ej ta med några vapen eller elektriska leksaker. 
 

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

 


