
Vargar vecka 15

Veckans läxor och kom ihåg

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

8:15-9:00 
Svenska 

Vi startar veckan 
och går igenom 

läsläxan

8:15-9:40 
Puls 

9:40-9:00 
Matematik 

Kap. 18 
s. 74-77

8:15-9:40 
Puls 

9:40-9:00  
Matematik 

Kap. 20 
s. 82-85

8:15-9:00 
Matematik 

Problemlösning ute 

8:15-9:00 
Musik 
Kända  

kompositörer

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

RAST 
9:00-9:30

9:30-10:15 
Idrott inne 
Hinderbana

9:30-10:15 
Matematik 

Kap. 18 
s. 74-77

9:30-10:15 
Matematik 

Kap. 20 
s. 82-85

9:30-10:15 
Idrott ute 

9:30-10:15 
Matematik 

Kap. 19 
s. 78-81

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

Lunch 
10:25-11:00

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

RAST 
11:00-11:30

11:30-12:20 
Svenska 
Ordjakt

11:30-12:20 
Svenska 

Boken s. 102-103

11:30-12:15 
Idrott inne 

Innelek

11:30-13:00 
Vårpromenad  

12:20-13:30 
SO 

Utanförskap

12:20-13:30  
SO 

Vår stad

12:45-13:30 
Engelska  

Toys

Innekläder och 
handduk med.  

Trivselenkäten 
lämnas in!

Läsläxan kap. 24 
och  Veckans ord-
häftet (”alla”, 
”skulle” och 
”kommer”) lämnas 
ut.

Innekläder och 
handduk med. 

En leksak med till 
engelskan. Ta reda 
på vad leksaken 
heter på engelska. 

Matteläxan 
(tränarutorna s. 75 
och 83) lämnas in.

Bild 

Berömda  
konstverk

11:30-12:00 
Svenska 

12:00-13:30



Nu är påsken över och vi har endast 8,5 veckor kvar till sommarlovet. Det 
känns som om den här vårterminen bara flyger förbi! 

Jag kommer att gå igenom trivselblanketten med barnen under de 
kommande veckorna, så det är viktigt att alla lämnar in den. Elevernas 
matriser på School-Soft är öppna v. 12, 13 och 15. Ni hittar matriserna 
under ”elevdokument" och ”ämnesmatriser”.  

Vi kommer under de kommande veckorna att byta plats på musiken och 
engelskan, så också Björnarna ska få möjlighet att använda musiksalen. Vi 
kommer under några veckor framöver att fokusera på kända kompositörer 
och deras mest kända musikstycken.  

Hämta barnens böcker i lådan om ni de är hemma så barnen kan jobba 
ikapp. I veckoschemat står det vad vi jobbar med.  

Ha en riktigt fin vecka!

Vargar vecka 15

Det är väldigt viktigt att barnen stannar hemma vid minsta symtom som halsont, 
snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, 
feber, hosta och svårigheter att andas. Man är hemma tills man är helt frisk och 
stannar därefter hemma ytterligare två symtomfria dagar innan man är välkommen 
till skolan. På så sätt får så många som möjligt vara så friska som möjligt.  

Rekommendationerna i region Sörmland är att: 

-alla i ett hushåll i mån av möjlighet stannar hemma om någon får symtom som kan 
stämma med covid-19. 
-alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad 
covid-19. 


