
Veckobrev vecka 7 
 

 

 

  

Under tisdagen och onsdagen var vi tillsammans med 
Naturskolan ute på isen. Klasserna var delade i två grupper, ena 
gruppen var på utflykt och andra gruppen var kvar i skolan och 
arbetade efter avprickningsschema. Kul att äntligen få blanda 
grupperna men det medför också utmaningar i att förhålla sig 
till kompisar man inte förut umgåtts så mycket med. 
Naturskolan visade oss vilka svagheter isen kunde ha och vilka 
platser vi skulle undvika. Vi fick också veta att Kärnisen är den 
starkaste isen och när den är 8-10 cm (på tunnaste stället) så kan vi vara på isen.  
Samtalsveckorna är nu slut för denna gång och vi ta 

 
 
Svenska: Vi har läst våra texter för varandra och tänker nu att både botten till toppen texten och 
deckaren är helt klar. Nu startar arbetet med att läsa och prata kring andras texter, detta arbete sker 
med hjälp av Klara Svenskan boken. Vi kommer också under veckan skriva en berättande text om 
dagen på isen. De som inte var med kommer att få skriva om sin dag hemma. 
 
 
Engelska: Nu har de allra flesta avslutat arbetet i Tummen upp och lämnat in böckerna, några elever 
har enstaka sidor kvar. Denna vecka har vi börjat med lite nya projekt, bland annat en skrivuppgift 
som vi kopplar ihop med det vi gjort i svenskan och bilden, flera elever har lämnat in även denna 
uppgift medan ett gäng fortfarande arbetar med den. Nästa vecka jobbar vi vidare med den och med 
lite ”gör-klart-uppgifter”. Läxorna pausar vi ett par veckor nu i samband med friluftsdag och sportlov, 
så nästa läxa delas ut till fredag i vecka 10. 
 
Matte: Denna vecka har vi arbetat hårt med sannolikheten (kap 4) och supertränaren. Målet var att 
komma fram till och med diagnosen. 
Vi kommer att fortsätta med Kap 4 även nästa vecka, vi har spår 1 och 2 kvar att göra. Sedan 
repeterar vi resten för att göra oss redo för provet direkt efter lovet.  
 

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: 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

 

Biologi: Den här veckan har vi jobbat vidare med planeringen för v.7. Vi har avslutat 
labben och jobbat vidare med huden. Nästa vecka kommer vi avsluta huden och 
känseln. En liten kunskapskoll på detta område kommer vi ha vecka 11. 
  
Teknik: Den här veckan har vi startat upp arbetsområdet som handlar om papper. I 
temat ”Papper” undersöker och tillverkar eleverna papper av olika kvalitéer. De 
designar även förpackningar i papper. Temat kommer att delas upp på två terminer så 
förpackningsdelen kommer vi jobba med under höstterminen i sexan. Nästa vecka 
fortsätter vi att undersöka pappers egenskaper. Förhoppningsvis kommer vi även hinna 
med att marmorera papper.  
 
So: Vi har gått igenom den pedagogiska planeringen för Östersjöriket - Stormaktstiden 
som vi nu jobbar med. Planeringen ligger på Gleerups och den kommer att byggas på 
under tiden. Den pedagogiska planeringen ligger under skolämnen - Historia. 
 
 
 
 
 
Vecka: 8                         
måndag: slöjd alla klasser, Idrott 5A, TL-utbildning (Påminn gärna om ombyte) Läxhjälp 14.30 – 15.30 

tisdag: Föräldraråd i Skattkärrsskolans matsal 18.00 – 19.00 

onsdag: idrott alla (Påminn gärna om ombyte) 

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

fredag:  idrottsdag alla                                                                                          

 

 

Kommande:  

 

• 21/2 TL utbildning 12–14 (Tidigare lunch för TL-gänget) 

• 25/2 Friluftsdag 

• V. 9 Sportlov 

• V.10 provvecka matte,  

• V. 11 Kunskaps koll på ”Vår kropp, huden och känseln” 

• 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 

 

 

         

 

 

 

                                                                            Trevlig helg! 

                                                                                    önskar  

Nina, Emma, Emanuel,  

Mia och Mari 

 

 

Nästa veckas ledtråd: 

Energikrasch i atmosfären 

    



Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 7:  

Klara Svenskan (gul) s.32-41 ska vara klart 

Klara Svenskan (lila)  Till och med sid 75 

Bottentext till toppentext Helt klar med text och läst för en kompis. 

Bild Bilduppgift av kulturskolan ska bli klar. 

Matte 30 min supertränaren, gleerupsmattebok kap 4 
till och med diagnos 

Teknik Laboration med papper 

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

Engelska ”tummen upp” Hela boken. (Hörövn. Är ok att ha kvar) 

Deckaren Helt klar med texten och läst för en kompis 

So 3 lektioner historia. 

 

 


