
 

 

 

Veckobrev vecka 13 
1 april är ju alltid roligt... tycker vi. På morgonen fick eleverna ett 
oförberett ”test” med helt orimliga och ej tydliga frågor. Efter några 
obeskrivligt roliga minuter kommer några av eleverna till sista frågan som 
avslöjar att detta var ett aprilskämt från oss lärare. Stort beröm till 
eleverna som tog detta för vad det var. Vi har fått igen hela dagen. 
 
Vårkänslor, omställning av tid… ja någonting är det som slagit till. Denna 
vecka har varit rörig. Många “skojbråk” har blivit konflikter och vi har fått 
pratat om att skojbråk aldrig är bra eftersom det oftast är svårt att hålla 
det på en bra nivå. Vi har haft “smekmånad” väldigt länge med denna 
elevgrupp vilket vi tycker är fantastiskt. Därför också extra viktigt att vi tar 
tag i småbråken innan det blir något stort. Prata gärna hemma om hur man 
ska vara mot varandra, om missförstånd som blir och hur man hanterar 
dessa. Hur man kan undvika missförstånd genom att prata och fråga. Ta hjälp av en vuxen när man 
inte kan prata med varandra. 
 
Vi har fortsatt arbetet i andra grupper både tisdagen och fredagen denna vecka. För många har det 
varit bra att vara i en annan grupp, lära känna nya kompisar, få nya utmaningar och ibland kanske 
äntligen få vara tillsammans med någon man saknat sedan sin förra klass. För några är det jobbigt 
med förändringen och det blir otryggt när allt inte är som vanligt. Vi bollar detta och försöker göra 
så att det någon gång blir bra för var och en. Vi tror på att blanda grupper utifrån 
ämnesutmaningar, social träning och trygghet och framför allt ett förarbete inför 7:an då nya 
klasser kommer att göras. Nästa vecka sker arbetet i ordinarie klass pga. Hälsoutbildning med 
skolsköterska Michaela och kurator Elin. 
 
Vi har bytt slöjddag med åk 6 från måndag till tisdag nästa vecka för 5A och 5B. Detta för att åk 6 
har Nationella Prov på tisdag och då skulle de ha missat sin slöjd (igen). 
 
Nu har alla som ville vara med och sälja Majblommor, fått sin väska. Vad vi har förstått så har det 
strulat med inloggningen p deras hemsida. Vi hoppas att detta löser sig under kvällen. Lycka till 
alla! 
 
Svenska:  På grammatiklektionerna har vi jobbat med verb. Vi har skrivit faktatext tillsammans och 
börjat på en egen förklarande faktatext. Nästa vecka kommer vi att skriva på våra egna faktatexter 
och redovisa våra PowerPoints om stormaktstiden. 
 
Engelska: Nu är vi i gång med Gleerupsarbetet i nya grupper, spännande! Denna vecka har 3:e delen 
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, men i våra “vanliga klasser”. Planeringen där heter 
“Engelska åk 5 VT 2022”. 
Ny läxa delades ut i pappersform till de elever som önskade det idag fredag och den förhörs nästa 
fredag 8/4. Länk: https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-8-4.10919354.html 
 
Matte:  Vi jobbar med Tabeller och diagram, kap 5 i Gleerups mattebok. Denna vecka ska vi minst 
vara klara med 5.2. Vi kommer att fortsätta jobba med 15 min supertränaren varje mattelektion, 

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-8-4.10919354.html


Läxor: 

Glosor till 8/4: 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-
till-fredag-8-4.10919354.html 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

 

detta för att få en blandning av uppgifter från olika matteområden hela tiden. Nästa vecka ska 5.3 
vara helt klart men man får ju självklart ha kommit längre. Så länge man förstår vad man gör så får 
man jobba på. Påminner också om att vi ska ha kunskapskoll på Algoritmer v 15 om man är osäker på 
dessa så tränar man, finns både analogt och digitalt. 
 
Biologi: I måndags hade vi kunskapskoll på skelettet och musklerna. Efter den jobbade vi vidare med 
planeringen för v. 13. Alla hann inte klart med förra veckas jobb så vi kommer att fortsätta med det 
även nästa vecka.  
  
Teknik/bild: Den här veckan avslutade vi faktasidan om hur papper tillverkas maskinellt i våra 
böcker. Två av klasserna hann börja på en ny bilduppgift den här veckan. Nästa vecka kommer vi 
pausa teknikarbetet och fortsätta med bilduppgifter i collageteknik och tryck.  
 
So: Arbetet med PowerPoints har fortskridit under veckan. Nästa vecka är det dags att redovisa. Den 
pedagogiska planeringen ligger under skolämnen – Historia på bloggen, där finns också vad din 
PowerPoint ska innehålla. 
 

OBS: Vi saknar fortfarande några laddsladdar till datorerna. Detta innebär att några elever 
inte har laddade datorer när skoldagen startar. Snälla titta en gång till hemma. 
 
Vecka: 14      
måndag: slöjd 5C, Idrott 5A (påminn gärna om ombyte). Läxhjälp 14.30 – 15.30.  

tisdag: Slöjd 5A och 5B, Hälsoutbildning 5A och 5B. 

onsdag: idrott alla (Påminn gärna om ombyte)  

torsdag: musik – alla, idrott för 5B och 5C (Påminn gärna om ombyte)  

fredag:  Hälsoutbildning 5C. Elevens val alla (byte av aktivitet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande:  

 

• 4/5 5A Hälsoutbildning med Kurator och skolsköterska 

• 3/5 5B Hälsoutbildning med Kurator och skolsköterska 

• 2/5 5C Hälsoutbildning med Kurator och skolsköterska    

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

 

 

         

                                                                              Trevlig helg! 

                                                                                    önskar  

Nina, Emma, Emanuel,  

Mia och Maria 

Veckans GOTD: Kahoot 

 Nästa veckas ledtråd: 

Går under ett namn som 
inte är hans namn och ett 
annat namn han har är inte 
hans första namn. 
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Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 13:  

Klara Svenskan (gul) 5A: s.46-47, 5B & 5C: s.44-45 

Klara Svenskan (lila)  Sidan 97 

Bänkbok  

Bild  

Matte Man ska kunna räkna algoritmer i alla fyra 
räknesätt. Om man fortfarande är osäker tränar 
man mera hemma. Kunskapskoll v 15 
Gleerups mattebok  hela 5.2 

Teknik Faktasidan om hur papper tillverkas maskinellt i 

den stora vita boken. 

Biologi Kroppen - planeringen för v.13 på Gleerups, 
hjärtat och blodet påbörjad, avslutas v.14 

Engelska Introduction nr 3 

So PowerPoint Stormaktstiden- helt klar för 
redovisning. 

 


