
 

 

 

Veckobrev vecka 11 
 

Planera in att lyssna på radio P4 22/3 klockan 10.03 – 11.00 då 
5A tävlar mot Grossbolsskolans 5A. 
 
FN har utlyst 21 mars till Världsdagen för Downs syndrom. 
Syftet med dagen är att öka allmänhetens medvetenhet om 
Downs syndrom. I Sverige och andra länder uppmärksammar 
man dagen med att Rocka sockorna. Genom att ta på dig olika 
strumpor är du med på att slå ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. 
 
Alla elever som vill sälja Majblommor och på så sätt hjälpa andra barn, har idag fått med sig ett 
informationsblad som ni vårdnadshavare ska skriva under på. Dessa ska lämnas in redan på 
måndag för att väskor ska hinna packas och lämnas ut. Säljstart är 1: a april. Mer information finns 
att läsa finna på: https://majblomman.se/ 
 
Idag har även information om Klassfotbollen lämnats ut till de elever som är intresserade. Som 
vanligt behövs det föräldrar som tar rollen som lagledare. Påskrivna intresselappar lämnas in till 
lärare. 
 
Nu börjar vårens sitt inträde och med den städas alla kvarglömda kläder ut. På tisdag och onsdag 
nästa vecka, mellan 7.30 – 17.00, kan föräldrar/elever kolla igenom lådorna som samlats in från 
alla kapprum. Efter dessa dagar kommer alla kvarvarande kläder skänkas bort till insamling. 
 
Svenska: Vi arbetar vidare med strukturen på faktatexter. Vi läser skriver och talar om faktatexter 
innan detta område avslutas omkring påsk. Lexplore är en lässtund som kommer finnas med på 
schemat i en vecka till. 
 
Engelska: Nu är vi i gång med Gleerupsarbetet, bra jobbat! Vi kommer fram till påsk att utgå ifrån 
uppgifterna där och komplettera med andra extrauppgifter. De elever som har uppgifter i Tummen 
upp samt redovisning kvar, får chansen under kommande veckors lektioner. Jag gör upp med 
respektive elev individuellt. Nästa vecka fortsätter vi att jobba på Gleerups, men i lite nya 
gruppkonstellationer. Planeringen där heter “Engelska åk 5 VT 2022”. Läxan delades ut i pappersform 
till de elever som önskar det idag fredag och den förhörs nästa fredag 25/3. 
Länk till glosträning: https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-25-3.10895971.html 

 

Matte:  Vi har arbetat hårt med Algoritmer (uppställningar) denna vecka. Alla ska kunna räkna 
algoritmer och alla kommer att kunna göra det. Det handlar bara om att öva och träna. Vi har gjort 
det möjligt för eleverna att träna både analogt och digitalt. Om man känner sig osäker så ser man till 
att träna mera det är enda sättet att lära sig. V. 15 kommer vi att testa av så att alla kan detta. Passa 
därför på att träna nu. Nästa vecka kommer vi att köra supertränaren varje mattelektion samt starta 
upp kap 5 på Gleerups 
 
Biologi: Den här veckan har vi jobbat vidare med planeringen för v.11. Vi repeterade avsnittet om 
skelettet och musklerna den här veckan. Nästa vecka kommer vi fortsätta med hjärtat och blodet. 
  

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://majblomman.se/
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-25-3.10895971.html


Läxor: 

Glosor till 25/3: 
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-
till-fredag-25-3.10895971.html 

 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

 

Teknik: Den här veckan har vi undersökt hur fibrerna ser ut i fem olika typer av papper. Vi har också 
lyssnat på en text om hur man kan använda träd till andra brodukter som tyg eller förstärkning i t ex 
cyklar och skidor (kolfiber). Nästa vecka kommer vi att läsa om hur papper tillverkas.  
 
So: Nu har vi läst om lagar, straff, hur det var att leva på stormaktstiden samt Falu koppargruva. 
Planeringen ligger på Gleerups. Den pedagogiska planeringen ligger under skolämnen – Historia, där 
finns också vad din PowerPoint ska innehålla. 
 
OBS: Vi saknar fortfarande laddsladdar till datorerna. Titta gärna hemma för det blir så himla 
besvärligt när inte datorerna går att ladda till skolarbete. 
 
Vecka: 12      
måndag: slöjd alla klasser, Idrott 5A (påminn gärna om ombyte). Läxhjälp 14.30 – 15.30. Rocka 

sockorna 

tisdag: Vi i femman 5A. Kvarglömda kläder står utanför matsalen 7.30 – 17.00 

onsdag: idrott alla (Påminn gärna om ombyte) Kvarglömda kläder står utanför matsalen 7.30 – 17.00 

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

fredag:  Elevens val alla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande:  

 

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

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

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

• v.13 Kunskapskoll Skelettet och musklerna                    

• v.15 test på algoritmer i alla fyra räknesätten 

 

 

         

 

 

 

                                                                                Trevlig helg! 

                                                                                    önskar  

Nina, Emma, Emanuel,  

Mia och Maria 

 

 

 

 

Veckans GOTD: 
Majblomman 

 Ledtråd nästa vecka:  

Mycket HCI i H2O  

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-25-3.10895971.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-25-3.10895971.html


Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 11:  

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

Klara Svenskan (lila)  Startart kapitlet om Faktatext 

lexplore Läst högt 15 min per dag 

Bild Några fler har hunnit marmorera papper –men 
det tar tid innan alla har fått göra sina papper. 

Matte Man ska kunna räkna algoritmer i alla fyra 
räknesätt. Om man fortfarande är osäker tränar 
man mera hemma. 

Teknik Undersökt 5 olika papper och dokumenterat 

Biologi Kroppen planeringen för v.11 på Gleerups, 
skelettet och muskler. 

Engelska ”tummen upp” Gör klart. Lämna in. 

Deckaren Bokomslag klart 

So 11 lektioner historia. 

 

 

 


