
Veckorna går med rasande fart och det är endast några 
veckor kvar till höstlov. Påminner om att det är sista 
dagen på måndag 10/10 att anmäla sig till fritids på 
lovet. 

Vi har haft en fin arbetsro i veckan. Beröm dem där hemma 
att de jobbar på bra. 

Vi har denna vecka startat ett roligt konstprojekt som går ut 
på att göra Mariefreds elskåp fina. Vi har i fredags skissat 
upp hur våra skåp kan komma att se ut och på tisdag nästa 
vecka ska vi tillsammans med årskurs åtta måla våra skåp i 
Mariefred. Olika klasser får olika skåp. Tanken är att det ska 
bli en 1,4 km lång promenad genom Mariefred där man kan 
titta på dessa skåp. 

Torsdag den 13 oktober kl 19.00 är det dags för läsårets 
första föräldrarådsmöte. Om det är något ni vill att våra 
föräldrarådsrepresentanter ska ta upp på mötet kan ni 
antingen höra av er till mig så för jag det vidare, eller så tar 
ni kontakt med Marie Bemler eller Anna-Karin Holmlund 
som är våra representanter i år. 

 1

Björnarnas veckobrev 
Vecka 41

Veckans kom ihåg: 

Måndag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch. 

Tisdag: 

Onsdag: 
Idrott ute: Kom 
ombytt och klar, 

dusch och ombyte. 

Torsdag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch. 

Fredag: 



Jag påminner om vikten att hämta hem skolböcker och jobba ikapp om man varit/
är sjuk. Är man hemma några dagar hamnar man snabbt efter i svenskan och 
matematiken och hänger inte med på lektionerna när man kommer tillbaka. 
Missar man tre mattelektioner, missar man tre delkapitel som är 12 sidor 
sammanlagt. Det kan man inte jobba ikapp i skolan, utan man måste ta hem och 
räkna.  

På onsdag är det löpning i Hjorthagen på idrotten ute. Kom i löpvänliga kläder 
och ta gärna med en vattenflaska. 

 
Höstlov vecka 44 31/10-4/11 

Vänligen fyll i formuläret nedan så att vi kan planera personalbehov, mat 
och aktiviteter utgående från barngruppens storlek.  

https://forms.gle/UTrXt7cBhwWi7PtJA  

Vi behöver få ditt svar senast den 10 oktober 2022.  
Tack på förhand! 

Viktiga datum:                 
Vecka 44 Höstlov.    

Trevlig helg! 
Önskar Michaela och Sara
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https://forms.gle/UTrXt7cBhwWi7PtJA
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30


Svenska

Läsresan


Fortsättning s.32-33


8.30-9.30


Bild

Med Sara

8.30-9.30


Idrott ute

Löpning Hjorthagen


Med Linda

8.30-9.30


Svenska

Läsresan s. 34-36


Tystläsning

8.30-9.30


Matematik

Kapiteltest kap 2

9.30-10.00

Rast

9.30-10.00

Rast

9.30-10.00

Rast

9.30-10-00

Rast

9.30-10.00

Rats

10.00-11.00


NO

Fakta om djur


10.00-11.00


Bild

Med Sara

10.00-11.00


Svenska

Lilla aktuellt

Diktamen

10.00-11.00


Matematik

Jobba klart

10.00-11.00


SO

Kiva skola

11.00-11.45

Lunch/ 

Rast

11.00-12.00

Lunch/

Rast

11.00-12.00

Lunch/ 

Rast

11.00-12.00

Lunch/

Rast

11.00-12.00

Lunch/ 

Rast

11.45-12-45


Idrott inne

Med Linda

12.00-12.45


Matematik

Boken s. 106-109

12.00-12.45


Matematik

Boken s.110-113

12.00-12-45


Musik

Med Linus

12.00-13.30


Svenska

Tystläsning

Finskrivning

13.00-13.30


Matematik

Tabelltest 2ans och 

9ans tabell

12.45-13.30


NO

Fakta om djur

12.55-13.30


SO

Kiva skola

13.00-14.00


Idrott inne

Med Linda

Schema 
Vecka 41

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Läxan delas ut.

Svenska: Läseläxa 
Nyckeln till skatten 
kap 8.

Diktamen.

Matte: Stencil.

Veckans läxa


