
Veckobrev vecka 4 
 

 

 

  

Ännu en annorlunda vecka då många elever varit hemma och lärare som fått täcka upp i andra 

klasser. Vi försöker att göra det så ”vanligt” som möjligt för eleverna. Vi påminner igen om att det 

är viktigt att arbeta hemma så att man inte hamnar för långt efter. Alla moment går inte att arbeta 

med hemma så det är viktigt att man jobbar hårt med det som går. I skolan gör vi sedan en plan för 

hur vi jobbar i kapp med de andra momenten.   

 
Vi vill påminna er om att följa länken som ni fått på mail för att boka vårens utvecklingssamtal. Vi 
kör även denna gång via Teams. Inför utvecklingssamtalet kommer vi att skicka hem en del arbeten 
som vi vill att ni tittar igenom tillsammans med ert barn. Är det något som ni vill att vi lyfter på 
samtalet? Skriv det på lappen som ni skriver under och skickar tillbaka till oss i god tid innan 
samtalet.  
 
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” 
(instruktion ligger på bloggen). Vi har planerat vår deckarberättelse och många elever har även börjat 
skriva den i Word. Nästa vecka kommer vi att skriva deckare, checklista 4 till Botten-Toppentext och 
läsa. 
 
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 jobbar vi vidare med de sista 
sidorna i Tummen upp och satsar på att alla blir helt klara med sina brev. Ny läxa till nästa fredag den 
4/2, länk nedan och möjlighet för lapp hem med de elever som varit här idag. 
Länk till glosläxan: https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-4-2.10816184.html 
 
Matte: Vi har arbetat med kap 3 i Gleerups mattebok och supertränaren. Veckans mål var att jobba 
till och med diagnos på kapitel 3. Nästa veckas mål kommer vara att bli klar med hela kapitel 3 vilket 
då innebär spår-sidorna samt problemlösning och Tänk efter.  Vi kommer att starta alla 4 
mattelektionerna med 15 min supertränaren.  
 
Biologi: Den här veckan har vi startat upp arbetet om kroppen. Planering finns på Gleerups. Nästa 
vecka kommer vi ha kunskapskoll på temat ”Flyter eller sjunker”. Den kommer att bestå av en 
teoridel och en laborativ del. När man labbar får man ha med sig sitt fysikhäfte. Vi samlar in alla 
häften efter kunskapskollen. Är du inte här på måndag jobbar du med planeringen i biologi för v.6 i 
stället och gör kunskapskollen v.6. 
  
Bild: Vi har jobbat klart de monokroma porträtten och faktabladet om en konstnär den här veckan. 
Nästa vecka kommer 5A och 5B jobba med ”Jag, du vi” med kulturskolan. 
 
So: Eleverna har visat vad de kan om det ekonomiska kretsloppet. De har fått i läxa att göra en 
budget, läxan redovisas inte mer än att vi kollar i slutet av februari hur det har gått. Lektionsplanering 
finns på Gleerups. 
 
 
 
 

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.  

 



Läxor: Engelska glosor 

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

fredag-4-2.10816184.html 

Läsa veckobrevet. 

Göra en budget. 

Att vara klar med veckans planering. 

 

Vecka: 5                         
måndag: slöjd alla klasser, Idrott 5A, kunskapskoll: ”Flyta eller sjunka” alla klasser 

tisdag:  

onsdag: idrott alla klasser 

torsdag: 5C dubbeltimme i idrott, 5A och 5B Kulturskolan 

fredag:  Elevens val alla klasser.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gjorde två digitala undersökningar när vi pratade ekonomi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande:  

 

• 5C Klassens kreativa jag – jag, du vi: ett samarbete med kulturskolan där vi jobbar med olika 

uttryck för att beskriva vilka vi är.  

• 5B dubbeltimme i idrott. 

• Utvecklingssamtal v. 6-7 bokning via länk på mailen 

• V. 9 Sportlov 

• 21/2 TL utbildning 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                            Trevlig helg! 

                                                                                    önskar  

Nina, Emma, Emanuel,  

Mia och Maria 

 

 

Nästa veckas ledtråd: 

Åarjelsaemien gïele 

    

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-4-2.10816184.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-4-2.10816184.html


 

Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 4:  

Klara Svenskan (gul) S 36 -37 

Klara Svenskan (lila)  Berättande text fram till och med sid 73 (Klara 
svenskan lila) 

Bottentext till toppentext Klar med checklista 1-3 

Bild Monokroma porträttet klart, faktabladet om en 
konstnär klart. 

Matte Arbeta med Kapitel 3 Gleerups mattebok, klar 
med allt till och med Diagnos 3 

Teknik  

Biologi Kroppen Planeringen för v.4 på Gleerups 

Engelska ”tummen upp” s. 35-38 + 39 (inget måste att bli helt klar) 

So Kunskapskoll ”Det ekonomiska kretsloppet”   
7:e lektionen Ekonomi på Gleerups 

 

 


