
 

 

 

Veckobrev vecka 12 
 

 
Oj! Så vi rockade sockor i måndags! 
 
5A gjorde en stark insats i Vi i femman men tyvärr var 
Grossbolsskolan vår överman i tisdags. 
 
I dag, läs fredag har vi arbetat i nya grupper. Vi har delat upp 
eleverna och man har fått arbetat med både nya och gamla arbetskompisar. Vi kommer att 
använda oss av dessa grupper under resten av terminen på olika sätt. 
 
Svenska: Nu har vi avslutat övningsområdet: läsa faktatext. Nästa vecka kommer vi att träna på att 
skriva detsamma. Området avslutas omkring påsk. På grammatiklektionerna jobbar vi med 
arbetsområdet ordklasser, denna vecka var det verb. 
 
Engelska: Nu är vi i gång med Gleerupsarbetet i nya grupper, spännande! Denna vecka har 2 delar av 
planeringen på Gleerups ”betats av” 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, nu i de nya gruppkonstellationerna. 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 
1/4. Länk till glosträning: https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-1-4.10908340.html 

 

Matte:  Veckans mål: Gleerups 5.1 ska vara klart. Vi fortsätter att träna på Supertränaren under varje 
mattelektion. Vi påminner också om att 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 jobba vidare med 5.2 på Gleerups 
 
Biologi: Den här veckan har vi jobbat vidare med planeringen för v.12. Vi startade med hjärtat och 
blodet den här veckan. Vi har pratat om lilla och stora kretsloppet och vad blodet består av. Nästa 
vecka har vi en kunskapskoll på skelett och muskler därefter kommer vi fortsätta med hjärtat och 
blodet och göra sista delen av avsnittet. Om någon undrar varför vi har så tätt mellan 
kunskapskollerna så har eleverna valt att ha det så istället för ett större test i slutet av området. 
  
Teknik: Den här veckan har vi sett en film om hur man tillverkar papper maskinellt. Vi har också 
lyssnat på en text om hur processen ser ut från skog till färdigt papper och påbörjat en faktasida om 
detta i våra böcker. Nästa vecka kommer vi fortsätta att läsa om hur papper tillverkas och starta upp 
en bilduppgift.  
 
So: Nu har vi samlat på oss en massa fakta om Stormaktstiden. Nästa veckas lektioner är det  att 
arbeta med PowerPointen, planeringen ligger på Gleerups. Den pedagogiska planeringen ligger under 
skolämnen – Historia på bloggen, 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. 

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-1-4.10908340.html


Läxor: 

Glosor till 1/4: 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-
till-fredag-1-4.10908340.html 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

 

 
Vecka: 13      
måndag: kunskapskoll – skelett och muskler, slöjd alla klasser, Idrott 5A (påminn gärna om ombyte). 

Läxhjälp 14.30 – 15.30.  

tisdag:  

onsdag: idrott alla (Påminn gärna om ombyte)  

torsdag: musik – alla, 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. 14 redovisning av PowerPoint - Stormaktstiden                 

• v.15 test på algoritmer i alla fyra räknesätten samt på hjärtat och blodet 

 

 

         

                                                                              Trevlig helg! 

                                                                                    önskar  

Nina, Emma, Emanuel,  

Mia och Maria 

 

 

Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 12:  

Klara Svenskan (gul) 5A: s.42-45, 5B & 5C: s.42-43 

Klara Svenskan (lila)  Sidan 97 

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. 

So 13 lektioner historia. 

Veckans GOTD: Döda 
havet 

 Nästa vecka har vi Kahoot 
på nr 11 – 20.  

 

 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-1-4.10908340.html
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