
Hej! 

Efter en hejdundrande avslutning med ”roliga timmen” på 
schemat är det nu dags för sportlov! Så underbart att se 
dessa härliga elever bjuda på sig själva. Vi har sett allt från 
teater, sång, dans, improvisation, musik och en presentation 
om London. Så roligt med en mix av allt! 

Observera att vi kör halvgrupp i idrott på måndagar och 
torsdagar nu efter sportlov, men info i mail på schoolsoft. Där 
finns även info om vilken grupp man hör till.  

Kommande veckor kommer vi att repetera och träna inför 
nationella prov både i svenska och matematik. Vi läser 
läsförståelser och skriver texter samt tränar på skrivregler. I 
matematik tränar vi i olika kompendier med material inför 
NP för att känna oss säkra när det är dags att sätta igång 
med proven.  

Under vårterminen år det nationella prov för åk 3 i 
matematik och svenska. Nationella proven håller på 14.3-17.5 
med ett par prov/vecka. Men ta ingen stress över de 
nationella proven, det är kunskaper som vi har tränat i 
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Vargarnas veckobrev 
Vecka 9

Veckans kom ihåg 

Måndag: 
Blå gruppen: 

Ombyte och dusch 
(inne). 

Tisdag: 

Onsdag: 
Ombyte och dusch 

(ute). 

Torsdag: 
Röda gruppen: 

Ombyte och dusch 
(inne).  

Fredag: 



skolan som testas och själva proven brukar vara ganska trevliga, som en vanlig 
lektion ungefär. Vi råder att inte ansöka om ledighet under denna period för att 
inte missa proven.  

Viktiga datum:  

13.3 Planeringsdag (förskola och fritids stängt) 
23.3 Teater åk 2-3 
v. 11-20 Nationella prov 
v. 15 Påsklov 
1.5 Första Maj 
7.5 Tough Viking (mer info längre fram) 
18.5 Kristi himmelsfärdsdag  
19.5. Klämdag 
5.6 Klämdag 
6.6 Nationaldag 
9.6 Skolavslutning 

Ha en fin vecka! 
Jessica och Linda 

Ombyte och dus file:///.file/id=6571367.4316613058 ch (inne).  
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30
-

9.30 SO

Kickoff

Svenska

Övning inför 
NP

Matematik

Repetition

Matematik

Repetition

Musik 

med Linus

9.30 
-

10.00
Rast Rast Rast Rast Rast

10.00
- 

11.00 Matematik 

Problemlösning 

Matematik

Problemlösning 

Idrott ute
Vasalopps-

löpning
Ombyte och 

dusch!

Engelska
 

My family

Svenska

Övning inför 
NP

11.00
-

12.00

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

12.00
- 

12.45 SO

Vikingatiden
s. 108-111

Arb. s. 28-29

Bild/
Slöjd

med Sara

Svenska

Skriva på  
dator

Berättande 
text

11.45-12.45

Idrott inne 
röda gruppen
(Ombyte och 

dusch!)
Svenska

Dator
blå gruppen

NO

El och 
magnetism

Experiment 

12.45 
- 

13.30

13.00-14.00
Idrott inne 
blå gruppen

(Ombyte och 
dusch!)

Svenska
Dator

röda gruppen

13.00-13.30

Svenska
Lilla aktuellt

Schema 
Vecka 9 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Lämna in:  
Läsläxan kap 18

Skrivläxa



