
IGELKOTTAR v 14
Veckoschema med läxor

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

SVENSKA 

Pronomen och 
prepostioner

MATEMATIK 

Favoritmatematik 
s. 22-23

Slöjd 
Samling i 

klassrummet 

Vi går till 
 KYRKAN 

9.15 
10.0

0

ENGELSKA 
Textbook p. 38-39 
Workbook p. 58-59 

10.0
0 

10.30
RAST RAST RAST RAST

10.30 
11.15

IDROTT 
UTE 

Löpning UTE 
OMBYTE

BILD 

Avsluta stadssiluetter. 
Intro Neugraphi

Matematik 

Jobba klart!
CHICKENRACE  

start 10.45 
OMBYTE! 

11.15 
11.30

BIOLOGI 

Kroppen - 
Matspjälkningen 

ENGELSKA 

Ordförhör s. 36-37 
fall in love - bli kära

mean - elak
break up - göra slut

exciting - spännande
Go on! - Fortsätt!

whole - hela
stay together - hålla ihop

stupid - dum
talented - begåvad

area - område
dull - tråkig

love stories - 
kärlekshistorier

Vi slutar 
skoldagen kl 

13.00!

11.30 
11.50

11.50 
12.45 LUNCH + rast

12.45 
13.00

IDROTT 

Inne  
ombyte 

Smörgåsbord 

Historia 

Jobba klart! 

13.00 
13.45

BIOLOGI 

Kroppen 
Matspjälkningen 

13.45 
14.30

historia 

Gustav II Adolf  
Textboken s 76-79

TEKNIK 

Programmering



LÄXOR & PROV 

Veckobrev

Nu är det snart påsk och påsklov! Härligt!

Nästa vecka skall vi springa ChickenRace, klä ut oss och ha spexvecka, gå till kyrkan och lite annat smått och gott, MEN 
VI HOPPAR ÖVER storfikat! Vi hinner inte på torsdag, vi tar det lite längre fram! :)

Efter påskveckan, v 16, skall vi vandra tillsammans med åk 8 på fredagen tänkte jag. Mer info om det senare.

V 16 kommer vi också att börja med fadderverksamhet. Våra Igelkottar skall ta hand om 5-åringarna på skolan, Knyttar 
och Filifjonkor. Det ser många fram emot! Första gången skall igelkottarna läsa böcker för de små har vi bestämt.

… Och vi laddar äggkläckningsmaskinen under den veckan!

Vecka 17 har vi utvecklingssamtal för de som känner att de vill ses. Jag lägger ut samtalstider nu under närmaste 
kommande dagarna!

Den kommande veckan innan påsken är spexvecka. Se här ovan våra olika teman. Eleverna har fått rösta fram vad de 
ville ha för teman. Det är självklart frivilligt att klä ut sig!

Nu har Maria Spens, Lisa Dufva, Cecilia Falk och Lena Hammarsten svarat att de kan hjälpa till på discot den 12 maj, så 
det blir toppen! Det är dock BARA Mats Hammarsten som kan sova över på kvällen just nu med klassen. Vi behöver två 
till som kan göra det annars blir det bara ett disco, men det är inte fy skam det heller!

GLAD PÅSK!!!
Hälsar Ulrika

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• SPEXTEMA: 
• Fritt

SPEXTEMA: 
Sport

SPEXTEMA: 
Cowboy 

Engelska: 
Glosor se schemat 
ovan! 

ChickenRace!
Klä dig gärna i 
något gult!

SKOR anpassade för 
löpningen!


