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Nu har våra tre klasser träffat pedagogerna från Kulturskolan. 

Jättekul att klasserna gjorde ett strålande intryck på dem.  

Emma har testat våra elever ännu en gång med Lexplore. Efter 

sportlovet följer vi upp det arbetet med individuellt anpassade 

läsövningar.  

Första veckan av utvecklingssamtal är nu klar och vi har haft 
många givande samtal med er vårdnadshavare och elever. Vi 
tackar för det och ser fram emot nästa veckas samtal. Har du ännu inte bokat tid så är det hög tid 
att göra detta. Nästa vecka är sista veckan för utvecklingssamtal så även denna vecka nås vi bäst 
via mejl. 
Eleverna ska äntligen få träffa Naturskolan och ha en dag om is och issäkerhet. De är indelade i två 
grupper, ena gruppen åker på tisdag andra på onsdag. Vi kommer att vara borta hela skoldagen så 
tänk på att det är viktigt att man är klädd för att vara ute hela dagen. Vi kommer att ligga på mage 
på isen och träna att använda isdubbar så anpassa kläderna efter detta. Det kan vara bra att ta 
med extra vantar, strumpor och tröja. Vi tar med lunch: kyckling med nudlar. Eleverna får gärna ta 
med sig varm dryck, vattenflaska och fika. Vi vet inte vart vi ska åka än utan det beror på isarnas 
tjocklek. Eventuellt kommer det finnas möjlighet till pimpelfiske för de som vill och har utrustning 
med. 
 
Ett stort grattis till 5A som gått vidare till kvartsfinal i Vi i femman 2022. Kvartsfinalen direktsänds i 
radio den 22 mars klockan 10.00, 5A möter Grossbolsskolans 5A från Forshaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska:  Massor av skrivande är nu klart både toppentext och deckare. Vi har bearbetat texterna 
och gett varandra respons för att hjälpa till och göra texterna till ”toppentexter”.  Nästa vecka börjar 
vi med textsamtal och dessa kommer vi att redovisa i klarasvenskaboken. Vi kommer även ha en del 
textsamtal om de texter vi själva skrivit. Naturligtvis fortsätter vi även att läsa. 
 
 
 
 

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-18-2.10845233.html 

Läsa veckobrevet. 

Att vara klar med veckans planering. 

 

Engelska: Denna vecka har vi ju satsat på att beta 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. Ett par av 
eleverna har lite arbete kvar i boken. Nästa vecka börjar vi med lite nya projekt, bland annat en 
skrivuppgift som vi kopplar ihop med det vi gjort i svenskan. Ny läxa till nästa fredag den 18/2, 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-18-2.10845233.html 
 
Matte: Vi har tjuvkikat på matteprovet som kommer direkt efter lovet. Det visade sig att det fanns 
mycket vi redan kunde trots att vi inte gått igenom allt än. Vi har också gjort Aktivitet 4:3 
tillsammans. Mycket av arbetet handlar om tärningsspel och kortspel, vill man träna hemma så är det 
ju ett perfekt tillfälle att tillsammans spela kort och tärning och samtidigt säga att man tränar på 
matte. Nästa vecka kommer vi att försöka komma så långt som möjligt på kap 4. Minsta möjliga är att 
komma fram till och med diagnos. 
 
Biologi: Den här veckan har vi jobbat vidare med planeringen för v.6 där vi undersökte vilka 
organsystem vi har i kroppen. Vi har också påbörjat planeringen av labben där vi ska undersöka om 
det är någon skillnad i känsel mellan handen och foten. Nästa vecka skriver vi klart labben och 
fortsätter med planeringen i biologi för v.7 som finns på Gleerups. 
  
Bild: Nu har alla klasser arbetat med kulturskolans bilduppgift. Nästa vecka blir det Teknik på 
torsdagen. Då startar vi med nytt tema där vi ska undersöka hur man tillverkar papper.  
 
So: Ekonomi är nu avslutad och vi kastar oss än en gång ut i Sveriges historia. Nu är det Östersjöriket 
eller Stormaktstiden som vi kommer att läsa om. 
 
 
 
 
 
Vecka: 7                         
måndag: slöjd alla klasser, Idrott 5A (Påminn gärna om ombyte) Läxhjälp 14.30 – 15.30 

tisdag: (halva 5:an på iskunskap) 

onsdag: (halva 5:an på iskunskap) 

torsdag: idrott för 5B och 5C (Påminn gärna om ombyte)  

fredag:  Elevens val alla klasser (5A slöjd, 5B rörelse, 5C musik)                                                                                           

 

 

 

 

 

Kommande:  

 

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

• V. 9 Sportlov 

• 21/2 TL utbildning 

• 25/2 Friluftdag 

• 15/3, 4/4, 4/5 5A Hälsoutbildning med Kurator och skolsköterska 

• 14/3, 5/4, 3/5 5B Hälsoutbildning med Kurator och skolsköterska 

• 16/3, 8/4, 2/5 5C Hälsoutbildning med Kurator och skolsköterska 

 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-18-2.10845233.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-18-2.10845233.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-18-2.10845233.html


 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                            Trevlig helg! 

                                                                                    önskar  

Nina, Emma, Emanuel,  

Mia och Maria 

 

 

 

 

 

 

Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 6:  

Klara Svenskan (gul) 5A och 5C: s.40-41, 5B: s.38-39 

Klara Svenskan (lila)  Till och med sid 75 

Bottentext till toppentext Klar med texten, checklista 1-5 (alltså helt klar) 

Bild Bilduppgift av kulturskolan ska bli klar. 

Matte 45 min supertränaren, tjuvkik på provet. 
Aktivitet 4.3 tillsammans.(nästa vecka diagnos) 

Teknik  

Biologi Kroppen Planeringen för v.6 på Gleerups, labb 
påbörjad. 

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

Deckaren Berättelsen är skriven, bearbetad och helt klar 
samt delad med läraren. 

So Provet i Ekonomi 

 

 

Påskön var veckans GOTD  

Nästa veckas ledtråd: 

Energikrasch i atmosfären 

    


