
Veckobrev vecka 8 - 9 
 

 

 

  

Veckan har gått väldigt fort och den avslutades på ett 
fantastiskt sätt med en friluftsdag som bjöd på många olika 
aktiviteter där rörelse och skoj stod i centrum. Många fick lov 
att prova något de aldrig gjort tidigare medan andra gjorde 
sådant som de gjort tidigare. Det finns möjlighet att prova 
curling och skejt under sportlovet. Tider finns på kommunens 
hemsida. Klätterhallen har ”prova på tid” första måndagen 
varje månad. 
På onsdagen fick vi veta vilka det är i 5A som kommer att representera 5A i Vi i femman: Vilhelm 
och Saga är laget, Leo och Meja är reserver men hela 5A är viktiga i tävlingen eftersom de också 
kommer att delta i ett tävlings moment. Planera in att lyssna på radio P4 22/3 klockan 10.03 – 
11.00 då 5A tävlar mot Grossbolsskolans 5A. 
 
Svenska: Nu har vi tränat på att föra samtal kring text med 
varandra. Vecka 10 kommer att avsluta kapitlet om berättande 
text och så kommer vi att berätta för varandra om boken vi läst 
under sportlovet. Vi kommer att arbeta med läslistorna från 
Lexplore. 
 
Engelska: Nu har de allra flesta avslutat arbetet i Tummen upp 
och lämnat in böckerna, några elever har enstaka sidor kvar. Vi 
har också börjat med lite nya projekt, bland annat en 
skrivuppgift ”This is me” som vi kopplar ihop med det vi gjort i 
svenskan och bilden. Många elever har lämnat in även denna 
uppgift och ett gäng har faktiskt hunnit med att redovisa den 
muntligt både för en/ett par klasskompisar och för mig. Resten 
får tid för att hinna med detta efter lovet. Vi fortsätter arbetet 
och redovisningarna vecka 10. Läxorna pausar vi ett par veckor 
nu i samband med friluftsdag och sportlov, så nästa läxa delas 
ut fredag i vecka 10. 
 
Matte: Vi har arbetat klart med kapitel 4 så veckan efter lovet kommer bli provvecka. Man gör så 
mycket man kan av provet som vi redan tjuvkikat på, sedan lämnar man in. Man få tillbaka provet så 
många gånger man vill på mattelektionerna under veckan. Mellan provtillfällena kan man med fördel 
repetera kap 3-4 på Gleerups om man behöver.    
 
Biologi: Den här veckan har vi jobbat vidare med planeringen för v.8. Vi har avslutat de två första 
kapitlen. Den här veckan har vi lärt oss att huden bl a lagrar energi. Vi repeterade också det vi jobbat 
med tidigare. Nästa vecka kommer vi börja med skelettet och musklerna. På måndag kommer 
eleverna att få ut en läxa om skelettet som ska vara klar v. 11. En liten kunskapskoll på detta område 
kommer vi ha vecka 11. 
  
Teknik: Den här veckan har vi fortsatt att samtala om pappers olika egenskaper. Vi har också 
påbörjat en text om sedlarnas historia i Sverige. Nästa vecka kommer vi att undersöka vad papper 
består av samt jobba klart texten om svenska sedlar.  
 

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.  

 

SPORTLOVSUTMANINGEN! 

LÄS EN BOK UNDER SPORTLOVET. 

FÖRBERED DIG PÅ ATT BERÄTTA 

NÅGOT OM BOKEN. SKICKA EN 

BILD AV FRAMSIDAN PÅ BOKEN 

TILL DIN LÄRARE.

 



Läxor: 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

 

So: Nu har vi läst om Gustav II Adolf och om hans dotter Drottning Kristina, hur hon abdikerade och 
flyttade till Rom. Planeringen ligger på Gleerups och den kommer att byggas på under tiden. Den 
pedagogiska planeringen ligger under skolämnen – Historia, där finns också vad din PowerPoint ska 
innehålla. 
 
 
 
Vecka: 10                         
måndag: slöjd alla klasser, Idrott 5A (påminn gärna om ombyte), Läxhjälp 14.30 – 15.30 

tisdag:  

onsdag: idrott alla (Påminn gärna om ombyte), vikarie för Mia (håller NTA utbildning på Laboratoriet) 

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

fredag:  Elevens val alla. 

 

 

Kommande:  

 

• V.10 provvecka matte,  

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

• V. 11 Spexvecka 

• 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 och härligt sportlov! 

                                                                                    önskar  

Nina, Emma, Emanuel,  

Mia och Maria 

 

 

Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 8:  

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

Klara Svenskan (lila)  Till och med sid 83 

  

Bild En del har hunnit marmorera papper 

Matte 30 min supertränaren, gleerupsmattebok kap 4  

Teknik Laboration med papper avslutad, påbörjat en 
text om Svenska sedlar 

Biologi Kroppen planeringen för v.8 på Gleerups 

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

Deckaren Bokomslag klart 

So 5 lektioner historia. 

 

 

Veckans GOTD: Norrsken 
Ledtråd vecka 10: Inte med 
vapen - inte med krig - Utan 
med matematik och 
vetenskap 

 



Bilder från friluftsdagen: 

 


