
Vi har haft en härlig vecka tillsammans. Det är inte alla 
förunnat att känna att man längtar efter att gå till jobbet.  
Ni/Vi har ett gäng härliga Björnar! 

På måndag börjar våra utvecklingssamtal. Tiderna finns på 
schoolsoft (som vanligt). Se till att vara ute i god tid och boka, 
så ni hittar en tid som passar er. Samtalen är 20 minuter och 
vi träffas i klassrummet. Man kan senast boka in sig på en 
tid 48 timmar innan utsatt tid. Samtalen är obligatoriska. 
Jag har skickat med en lapp i läxmappen som ni fyller i med 
ert barn och tar med till samtalet. 

Nästa vecka är det den internationella barnboksveckan. Detta 
firar vi med att läsa extra mycket. 

Jag påminner om att man är hemma om man har 
förkylningssymtom så som halsont, snuva, huvudvärk eller 
är allmänt hängig. 

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. 
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Björnarnas veckobrev 
Vecka 46

Veckans kom ihåg: 

Måndag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch.  

Tisdag: 

Onsdag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch. 

Torsdag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch. 

Fredag: 



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.  

Hälsningar på fritids: 
För att vi på fritids ska kunna planera verksamheten för jullovet måste ni anmäla 
ert behov av barnomsorg. Er anmälan är även viktig för att vi ska kunna hantera 
personalens önskemål om ledighet under jul-nyår.  

Se mer information och anmäl er här: https://forms.gle/AHgnswyhKZ4TfBzs8 

Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg.  

Sista anmälningsdagen är måndagen den 21 november 2022.  

Viktiga datum:  
Jullov 22december - 9januari               

Trevlig helg! 
Önskar Michaela och Sara
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https://forms.gle/AHgnswyhKZ4TfBzs8
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30


Svenska

Tystläsning

Läsresan


Arbetsbok s.42-42

8.30-9.30


Svenska

Tystläsning

Finskrivning

8.30-9.30


Idrott ute

Med Vargarna


Med Linda

8.30-9.30


Svenska

Mysläsning i par

8.30-9.30


SO

Istiden

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

Kroppen


10.00-11.00


Engelska

Spaceship


Textbook p. 26-29

Workbook p.18-19

10.00-11.00


Svenska

Lilla aktuellt

Diktamen

10.00-11.00


Matematik

Boken s. 154-157

10.00-11.00


SO

Istiden

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

Innebandy

12.00-12.45


Matematik

Jobba klart

12.00-12.45


Matematik

Prov

12.00-12-45


Musik

Med Linus

12.00-13.30


Bild/Småslöjd

Med Sara

13.00-13.30


Matematik

Jobba klart

12.45-13.30


NO

Kroppen

12.55-13.30


Matematik

Prov

13.00-14.00


Idrott inne

Med Linda

Schema 
Vecka 46

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Läxan delas ut.

Svenska: Läseläxa 
Nyckeln till skatten 
kap 11.

Diktamen.

Matte: skolplus.se.

Veckans läxa


