
Schema Ekorrar 
Vecka 13 

  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 - 9.30 

Matematik 
s. 110 - 113

8.30 - 9.30 

Nationella prov 
Skriva faktatext 

8.30 - 9.30  

NO 

Lärare: Sara

8.30 - 9.30 

Chicken race 
Man får gärna ha 

något gult på sig. Bra 
kläder och skor att 

springa i och 
ombyte/dusch.

RAST 9.30 - 10.00 RAST 9.30 - 10.15 RAST 9.30 - 10.00

10.00 - 11.00 

Nationella prov 
Skriva berättande 

text

10.00 - 11.00 

NO  
Lärare: Sara

10.15 - 11.00 

Matematik 
s. 114 - 117

10.00 - 11.00 

Göra klart 
svenska, matematik, 

engelska

LUNCH OCH RAST 11.00 - 12.00 LUNCH OCH 
RAST 11.00 - 12.15

LUNCH OCH 
RAST 11.00 - 12.00 

12.00 - 13.30 

Tillverka 
gipsmasker

12.00 - 13.00 

Svenska 
Veckans ord 25

12.15 - 13.15  

Idrott & Hälsa 
Inne 

Hinderbana 
Lärare:Linda F

13.00 - 14.00 

Idrott & Hälsa 
Inne 
Dans 

Lärare: Linda F
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V 

 

 

Läxor och kom ihåg v 13

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Nationella prov -
skriva berättande text

Nationella prov -
skriva faktatext 

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch 

Påskbingo.

Chicken race, ha 
gärna något gult på 
sig. 
Alla slutar kl 12.00

Påsklov



Veckobrev v 13 

Dem nationella proven har gått bra i veckan och alla ekorrar har varit jätteduktiga. På måndag 
kommer vi göra delprov F på dem nationella proven som handlar om att skriva en berättande 
text. På tisdag kommer vi göra delprov G som handlar om att skriva en faktatext. Vi kommer 
få extra stöttning av en före detta kollega på Gripsholmsskolan. Hon heter Birgitta och har 
lång erfarenhet av nationella prov, hon kommer komma in vi vissa tillfällen och hjälpa till vid 
de nationella proven.  

Skärtorsdagen: vi börjar skoldagen med att springa Chicken race, tyvärr får vi även detta år 
inte ha någon publik. Era barn behöver ha med sig kläder efter väder och bra skor att springa 
i, handduk till dusch och ombyte. Alla slutar skoldagen kl 12.00 och vi skulle därför behöva 
veta vilka elever/ekorrar som kommer stanna kvar på skolan efter kl 12.00 Meddela mig 
senast på tisdag om ert barn kommer stanna kvar på skolan efter kl 12.00 den 1/4. Ni som 
har barn som går hem direkt när de slutar behöver alltså inte meddela mig, utan då vet jag att 
ert barn går hem direkt kl 12.00. 
För er som har skoltaxi så har Katarina meddelat taxin att alla elever slutar kl 12 denna dag. 

Denna vecka på matematiken har vi arbetat med att göra klart och repetera uppställning med 
större tal i både addition och subtraktion. Fortsätt gärna repetera positionssystemet med tal 
mellan 0-10000 där hemma. Detta är viktiga grunder i matematik för att kunna förstå värdet 
av en siffra. 

I svenskan har vi arbetat mest med dem nationella proven men och också gjort klart sidor vi 
inte hunnit med. Vi har nu en paus från ”nyckeln till skatten” I veckans ord har dem arbetat 
med tj-ljudet. 

På engelskan har vi under veckan arbetat med att göra klart och självbedömning. 

Matriser öppna vecka 12, 13 och 15: matriserna kommer att vara öppna på SchoolSoft under 
veckorna 12-15 och där kan ni föräldrar tillsammans med era barn ta del av elevernas 
kunskapsutveckling. Ni hittar matriserna i SchoolSoft under fliken elevdokument, 
ämnesmatris. Kom ihåg att matrisen är ett levande dokument och att allt inte syns där. 
Matriserna kan vara ifyllda i 4 färger och på 3 olika steg. Färgerna som används är VIT, GUL, 
GRÖN och RÖD.  
VIT = denna del av ämnet har ännu inte behandlats  
GUL = eleven är på väg att uppnå kunskapskravet  
GRÖN = eleven har uppnått kunskapskravet  
RÖD = eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet. I händelse av röd ruta i något ämne ska 
speciallärare alltid vara inkopplad, extra anpassningar ska göras och dokumenteras på särskild 
blankett och i vissa fall ska åtgärdsprogram upprättas.  

Utvecklingssamtal: senare under våren kommer jag hålla utvecklingssamtalen. Då kommer ni 
föräldrar få se ert barns resultat från dem nationella proven och vi blickar framåt.  



Läxor (31/3 - 13/4): välj en egen bok där hemma och läs under påsklovet och fyll i påskbingo. 

Viktiga datum: 
Nationella prov, svenska 
1/4 skärtorsdagen, Chicken race och alla slutar skoldagen kl 12.00. 
v 14 Påsklov 
19/4 digitalt föräldramöte 
v 16-17 läsveckor 

Varma hälsningar från Linda & Peter!


