
Veckobrev vecka 5 
 

 

 

  

A och B har fått träffa pedagogerna från kulturskolan, nästa vecka är det C´s tur.  

Vi har haft Veronika här som vikarie under veckan då Mia varit sjuk. Många gjorde fysikprovet i 

måndags enligt schema och vi har bestämt att de som inte var här då får tillfälle att göra provet på 

måndag eftermiddag (sista lektionen).    

Till veckan börjar vi med utvecklingssamtalen vilket innebär att vi bäst nås via mail om ni vill 

meddela oss något eller har några frågor.  

Om allt funkar enligt plan så kommer eleverna köra Lexplore nästa vecka med Emma. Efter 

sportlovet följer vi upp det arbetet med individuellt anpassade läsövningar.  

Glada nyheter då vi fått reda på att ett av våra bidrag i ”spelidétävlingen” teknik har gått vidare till 

rond 2. Spännande att vänta på besked om fortsättningen. 

 
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. (Detta ser lite olika ut då både elever och 
lärare varit borta vid olika tillfällen, man kan få det i omvänd ordning också. Samtal först och titta 
på arbeten efteråt). Det finns också arbeten som vi vill att ni skall se som vi skickar hem efter 
samtalen.  
 
Svenska:  Mycket tid har gått till att skriva våra deckare men vi har också hunnit läsa lite och arbetat 
med ”Bottentext till Toppentext.  Nästa vecka kommer vi att redigera och ge respons på deckare. 
Checklista 5 till Botten-Toppentext ska vara gjord och vi ska läsa i våra bänkböcker. 
 
Engelska: Nu har de allra flesta skrivit färdigt sina brev till Kanada och vi har bara ett fåtal sidor kvar i 
Tummen upp. Jag och Emma har fått ta del av många fina formuleringar, god meningsbyggnad och 
inspirerande exempel på vad Sverige har att erbjuda. Många av eleverna har dessutom hunnit med 
att skriva en text i Tummen upp om en eller fler känslor. Nästa vecka satsar vi på att bocka av de allra 
sista sidorna i Tummen upp och ge alla som varit hemma eller missat engelskalektioner lite extra tid 
för att få färdigt sina brev. Ny läxa till nästa fredag den 11/2, 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-11-2.10830684.html 

 
Matte: Då var vi klara med kapitel 3 och kör på med kapitel 4. Under vecka 6 kommer vi att tjuvtitta 
på nästa matteprov för att var och en ska få koll på vad de behöver träna mer på. Vi fortsätter också 
med supertränaren så att vi håller oss uppdaterade på alla moment i matte inte bara bråk och 
procent. 
 
Biologi/fysik: Den här veckan har biologin varit pausad eftersom vi haft kunskapskoll i fysik på temat 
”Flyter eller sjunker”.  De som var sjuka kommer att få tillfälle att göra provet på måndag 
eftermiddag, sista lektionen. I övrigt fortsätter vi med planeringen i biologi för v.6 som finns på 
Gleerups. 
  
Bild: 5A och 5B har jobbat med ”Jag, du vi” kulturskolan. Detta kommer 5C göra på torsdag. I övrigt 
arbetar vi klart med bilduppgifter som inte blivit klara ännu 
 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-11-2.10830684.html


Läxor: Engelska glosor 

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

fredag-11-2.10830684.html 

Läsa veckobrevet. 

Att vara klar med veckans planering. 

 

So: Vi har följt lektionsplaneringen som finns på Gleerups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vecka: 5                         
måndag: slöjd alla klasser, Idrott 5A (Påminn gärna om ombyte) Kunskapskoll: ”Flyta eller sjunka” för 

de som inte gjort. Läxhjälp 14.30 – 15.30 

tisdag:  

onsdag: idrott alla klasser (Påminn gärna om ombyte) 

torsdag: 5B dubbeltimme i idrott (Påminn gärna om ombyte), 5C Kulturskolan 

fredag:  Elevens val alla klasser, avslut och provpå Ekonomi.                                                                                           

 

 

 

 

 

Kommande:  

 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samerna var veckans GOTD 
Nästa veckas ledtråd: 

Högtid + sista bokstaven i 
alfabetet + n = ? 

 

    

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.  

 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-11-2.10830684.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-11-2.10830684.html


Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 5:  

Klara Svenskan (gul) S 36 -39 

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

Bottentext till toppentext Klar med checklista 1-4 

Bild A och B fick en bilduppgift av kulturskolan som 
ska bli klar. 

Matte Hela kapitel 3 klart + supertränaren 60 min 

Fysik Fysikprov.m (måndag för de som inte gjort) 

Biologi Kroppen Planeringen för v.4 på Gleerups 

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

Deckaren Berättelsen är skriven (bearbetning av texten 
sker till veckan) 

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

 

 


