
Veckobrev vecka 3 
 

 

 

Oj oj vilken vecka! 

Tack Anders och Emma som hjälpt till när Nina och Emanuel ej varit på plats.  

Vi har haft Maria och Mia på plats vilket har varit fantastiskt men två ordinarie personal räcker inte 

för att skolveckan ska se ut som vanligt.  

Många flexibla lösningar har fått gjorts då både lärare och elever har blivit sjuka eller fått stanna 

hemma på grund av att familjemedlemmar blivit sjuka.  

Bra jobbat lärare på plats, vikarier och elever som varit flexibla nog att ta sig igenom denna vecka.  

 

Nu hoppas vi att den största vågen är över och att både personal och elever är på väg tillbaka. Vi 

vill ändå påminna om att ha lite tålamod även nästa vecka då många fortfarande är borta. Det blir 

inte som vanligt men det blir bra ändå. Tillsammans gör vi så bra vi kan. 

 

Under fredagen så fick alla elever i 5.an vara med och göra uttagningen till vi i femman. En 

frågetävling som arrangeras av Sveriges radio varje år. Nu håller vi tummarna för att eleverna hade 

koll på sina kunskaper och att vi klassvis gjorde ett bra resultat. Om klassen gjort riktigt bra ifrån 

sig så kan det leda till att vara med i radio P4 och svara på frågor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B utmanade hela årskursen med en ”tvärtomdag” och det fick man tolka lite som man ville.  

 
Svenska:  Arbetet med berättande text fortlöper, Vi arbetar med strukturen utifrån den lila “Klara 
Svenskan-boken” och vi övar på att redigera text i projektet “från bottentext till toppentext” vi har 
också lyssnat på en deckare för att få inspiration till vår egen som vi senare kommer att skriva. Vi 
påminner om att det är viktigt att läsa, läsa lite varje dag ger så otroligt mycket tillbaka inte bara i 
svenska utan i alla ämnen.  
 
Engelska: Den här veckan blev ju lite speciell, så även engelskan. Eleverna har fått chansen att arbeta 
vidare med sina brev till skolklassen i Kanada och med ett par sidor i Tummen upp. De har också fått 
öva sin hörförståelse genom att titta på en engelsk serie. Nästa vecka kommer upplägget att vara 
liknande. Ingen ny läxa, vi tar med denna veckas läxa och kör den nästa vecka också. 
Länk till glosläxan: https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-28-1.10783988.html 
 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-28-1.10783988.html


Läxor: Engelska glosor 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-

fredag-28-1.10783988.html 

Läsa veckobrevet. 

Att vara klar med veckans planering. 

 

Matte: Vi arbetar med kap 3 i Gleerups mattebok. Det handlar om bråk och procent. Det finns 
uppgifter att göra på Matematikportalen som också handlar om bråk och procent. Vi blandar både 
analogt och digitalt arbete. Det digitala arbetet kommer man alltid åt genom att logga in på Gleerups. 
Både matteboken och matematikportalen finns där. Bara att jobba på. Vill man ha lite extra hjälp så 
finns det också mattefilmer på bloggen ABCID under fliken “öva mer matte”. Vi avslutade veckan 
med att repetera kort division och multiplikationsalgoritmen. 
 
Fysik: Förra veckan avslutade vi uppdrag 8 och 9 så den här veckan har vi repeterat och haft tid att 
jobba färdigt med labbar som man missat. Repetitionsfrågor till kommande kunskapskoll finns på 
bloggen. Kunskapskollen är planerad till måndag 31/1 den kommer bestå av en teoridel och en 
laborativ del. När man labbar får man ha med sig sitt fysikhäfte. Mia kommer att samla in alla häften 
efter kunskapskollen. Nästa vecka kommer vi starta upp biologiarbetet om kroppen. Planeringen 
kommer att finnas på Gleerups så att alla som jobbar hemifrån också kan starta upp arbetet. 
  
Bild: Vi har jobbat vidare med de monokroma porträtten och ett faktablad om en konstnär. Nästa 
fredag ska de arbetena vara klara. 
 
So: Vi arbetar med Ekonomi och har under veckan provat att göra en budget. Lektionsplanering finns 
på Gleerups. 
 
 
Vecka: 4                         
måndag: slöjd alla klasser, Idrott 5A 

tisdag:  

onsdag: Studiedag – eleverna lediga 

torsdag: musik alla klasser, idrott 5B och 5C 

fredag:  Elevens val alla klasser.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande:  

 

• 26/1 studiedag 

• Som ni ser har våra planerade Iskunskapsutflykter med solbussen tagits bort, detta på grund 

av smittspridning som gjort att de pedagogerna nu finns ute i verksamhet på skolor. 

• Klassens kreativa jag – jag, du vi: ett samarbete med kulturskolan där vi jobbar med olika 

uttryck för att beskriva vilka vi är. Arbetet kommer starta under vecka 5. 

Viola visade upp ett 

silvermynt som präglats 

1875. På myntet ses Oskar II 

som var svensk-norsk 

unionskung 1872 - 1907. 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-28-1.10783988.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-28-1.10783988.html


 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Trevlig helg! 

                                                                                    önskar  

Nina, Emma, Emanuel,  

Mia och Maria 

 

Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 3:  

  

Klara Svenskan (lila) Berättande text fram till och med sid 67 

Inläsningstjänst Lysna på deckaren “falska sedlar” 

Klara Svenskan (gul) s.32-35 

Bottentext till toppentext Skriva miljö- och personbeskrivningar enligt 
avprickningslistan. 

Bild Monokroma porträttet, påbörjat text om 
konstnär 

Matte Arbeta med Kapitel 3 Gleerups mattebok 

Teknik Spelidén klar och delad med Mia 

Fysik På inläsningstjänst finns temaboken flyta sjunka 
att lyssna på. Uppdrag 1-9 

Engelska ”tummen upp” s. 35-38 i TU (inget måste att bli helt klar) 

So 4:e lektionen Ekonomi på Gleerups 

 

 

Svar på förra ledtråden: 
Cenoter 

Nästa vecka har vi 
studiedag. 

    

Återigen extra viktigt! 

Påminnelser:  

Tvätta händerna!  

Nys i armvecket 

Stanna hemma vid förkylningssymptom. 

Anmäl frånvaro på 054- 540 30 00 

Kläder efter väder – vi är ute alla raster.  

 


