
Veckoschema vecka 15 (12-16.4)
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 Svenska 
Svenska 

Vi går i genom veckan  
+ 

Lilla Aktuellt skola 

Matematik 
Kap 35 

Viktenheter och 
proportionalitet

Fysik/kemi 
med Ulrika Ö-A 
Carl Wilhelm 

Scheele och syret

Samhällskunskap 
med Andreas 

Nyheter  
textbok s.20-21 + 

arb.bok s.13

Slöjd (campus)  
grupp A med Roland 

Teknik (campus) 
grupp B med Simon

9:15 Matematik 
Kap 34 

Viktenheter

Engelska 
Lyssningsövning 

”Water from food”  
+ 

Projekt:  
”A presentation”

Matematik 
Kap 36 

Volymenheter och 
proportionalitet

Fysik/kemi 
med Ulrika Ö-A 
Marie Curie9.30

9.45 

10.00

🦋     R    A   S   T      🦋
10.10 Geografi 

med Ulrika Ö-A 
Geografens 
testamente 

5 min till Campus

10.30 Svenska 

Grönsaksmålet 12 
+ 

Övning 

Svenska 

Grönsaksmålet 
Recept 

+ 
Övning 

+ 
Information 

språkval

Svenska 

Grönsaksmålet  
Recept 

+ 
Övning

Ombyte -> 10:40

10.55 Idrott (ute) 
med Linda 

Löpning i Hjorthagen
11.00 Musik (campus) 

med Linus 
Keyboard, melodi, 
ackord och sång

11.15

11.30

11.50-
🦋     L U N C H  +  R A S T     🦋

12.45 Samhällskunskap 
med Andreas 
Massmedier  

textbok s.17-19 + 
arb.bok s.12

Religion 
med Ulrika Ö-A 

Buddhismen

Engelska 
Projekt:  

”A presentation” 
+ 

Redovisning i par

Matematik 
Kap 37 

Favoritsidor 

Bild 
med Åsa

13.00

13:30 Geografi 
med Ulrika Ö-A 

Geografens 
testamente 

Idrott (inne) 
med Linda 
Bollspel13.45 Idrott (inne) 

med Linda 
Lekar14.00

14.15

14.30

14.45

L Ä X O R 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Matematik 
Kap 34-36  

”måste-sidor”



Veckoschema vecka 15 (12-16.4)

Hej på er och välkomna tillbaka efter lovet! 

Nu börjar slutsprurten av vårterminen och snart (fortare än vi tror) så är 
sommarlovet här och årskurs 5 kommer att vara slut. Vi har fortfarande en del kvar 

att arbeta med under dessa veckor och vi får tillsammans kämpa på så kommer vi 
snart i mål och kan se fram emot ett långt sommarlov innan vi tillsammans ger oss in i 

årskurs 6! 

Den här veckan får vi starta upp med att heja och hålla tummarna för våra 
tävlande i ”Vi i femman”, då vår klass är först ut i deltävling ett. Tävlingen 

sänds i P4 Sörmland kl 17-18 på tisdag kväll och då får ni även höra om vi går 
vidare…. HEJA ERIK.W OCH EDIT!!! 

Den här veckan kommer vi på onsdagen att få information av språklärarna på 
högstadiet angående det språkval som ska göras inför höstterminen. Detta sker på 

onsdag under vår lektion i svenska. 

Under den här veckan så är det ”måste-sidor” i matematiken som är läxan (som alla 
veckor).  

Som information vill jag berätta att redan vecka 17 kommer nästa matteprov att 
genomföras och det kommer då att vara på kapitlen 30-41 som vi arbetar med fram 
tills dess. Kapitlen handlar om mätning av olika enheter, så som vikt, längd, volym, 

hastighet och tid.  

Trevlig helg! 

Hälsningar Cecilia
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