
 

 

 

Veckobrev vecka 15 
 
Då var det dags för lov igen. Självklart finns en ny läsutmaning. Denna gång 
är det 5B som gjort utmaningen. Vårt mål är att man läser lite varje dag så 
man väljer själv om man vill läsa en bok, göra utmaningarna, eller läsa 15 
min/dag. Under veckan har vi fått information om “skolloppet”. Team 
Rynkeby fortsätter att samla in pengar till Hjärnfonden, alla elever som vill 
kan samla sponsorer och springer sedan in pengar som skänks till 
Hjärnfonden. Har man inga sponsorer så springer man ändå. En påminnelse 
till alla vuxna är att kolla av sina barns sociala medier under lovet. Det är alltid bra att ha koll. V. 17 
kommer vi att starta sociala frågeställningar, korta dilemman eller frågor där du måste ta ställning. 
 
Kunskapskollen i biologi är framflyttad till måndag efter påsklovet. 
 
Svenska: Vi har läst, skrivit och gjort talkort till våra faktatexter. Veckan efter lovet skall alla 
presentera sina faktatexter. En bra förberedelse kan ju vara att få berätta hemma vad man skrivit 
om. På grammatiklektionerna har vi jobbat med pronomen.  
 
Engelska: Nu har många elever gjort klart hela planeringen, men jag påminner om att kolla ifall man 
fått signaler på Gleerups om eventuella kompletteringar. Planeringen heter “Engelska åk 5 VT 2022”. 
De elever som har uppgifter i Tummen upp samt redovisning kvar, får chansen under kommande 
veckors lektioner. Jag gör upp med respektive elev individuellt. 
Efter lovet startar vi upp arbete med mer fokus på att tala engelska. Dels utifrån Gleerups uppgifter, 
men också andra, ännu mer elevnära samtalsövningar.  
Ingen läxa förrän efter påsklovet igen, den delas ut fredag 29/4. 
 

Matte:  Vi har arbetat klart med 5.4 och som vanligt arbetat med supertränaren. Några fixade 
kunskapskollen på algoritmer galant, några kommer fixa det galant när de tränat lite mer. Vi kommer 
att fortsätta ha testräkningar på algoritmer. Veckan efter lovet skall 5.5 vara klart, och några hinner 
börja på Problemlösning och Tänk efter. 
 
Biologi: I måndags jobbade vi klart kapitlet om lungorna. Nästa vecka kommer vi att ha kunskapskoll 
på hjärtat, blodet och lungorna. Sedan jobbar vi vidare med matspjälkningen.  
  
Bild: Den här veckan har vi fortsatt att jobba med tryck och collageteknik för att avsluta arbetet med 
fågelbon. Några hann också måla påskliljor i akvarellteknik. Nästa lektion kommer vi göra papper.  
 
So: Arbetet med Stormaktstiden är nu avslutat. Vi har fått tagit del av alla elevers redovisningar och 
det har varit toppen att se att (nästan) alla redovisar i helklass. ”Jag kommer att våga redovisa min 
faktatext i helklass nu, det vet jag.” sa en elev efter att hen redovisat sin PP i helklass. Toppen! Det är 
ju dit vi vill! Att utmana sig själv och våga. 

 
Vecka: 17      
måndag: Kunskapskoll biologi: hjärtat, blodet och lungorna, slöjd alla, Idrott 5A (påminn gärna om 

ombyte). Läxhjälp 14.30 – 15.30.  

tisdag: Grupper på förmiddagen 

onsdag: idrott alla (Påminn gärna om ombyte),  

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. 

 

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

fredag:  Elevens val för alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

• 5/5 alla klasser träffar “Framtidsfrön” 

• 6/5 skolloppet 

• 31/5 öppet hus hos oss i 5:an. 

 

 

 

         

                                                                         Glad påsk! 

                                                         Hoppas att ni alla får en härlig vecka! 

                                                                              önskar  

                                                                   Nina, Emma, Emanuel,  

                                                                      Mia och Maria 

 

Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 14:  

Klara Svenskan (gul) 5A & 5B: s.48-49, 5C: s.46-47 

Klara Svenskan (lila)  Fram till och med Sidan 102. Faktatexten skall 
vara klar och man förbereder för att redovisa 
med talkort. 

Svenska Läsförståelse om Geparden 

Bänkbok Alla läser sina böcker i egen tackt och skriver 
sammanfattning när de är klara. 

Bild Fågelbobilden, Extrauppgift: påskliljor 

Matte 30 min supertränaren ska vara gjort samt hela 
5.4 ska vara klart och algoritmtestet. 

Teknik  

Biologi Kroppen - planeringen för v.15 på Gleerups 

Engelska Introduction no. 4 

So PowerPoint Stormaktstiden- redovisad. 

 

Veckans GOTD: Tungt 
vatten 

 Ledtråd till vecka 17: 

La Isla de las Muñecas 

 


