
 

 

 

Veckobrev vecka 17 
 
Så fort det går. En vecka efter påsklovet är redan gjord och bara 6 veckor 
kvar till sommarlov. 
Denna vecka har vi haft besök av tandsköterskan Åsa, hon delade ut 
information och tandborste till alla som var där. Elin vår kurator har 
redovisat förra gångens trivselenkäter. Vi har denna vecka haft förmånen 
av att ha en praoelev från åk 8 på Norrstrandsskolan. Han heter Johan och 
han har hjälpt till i alla klasser under veckan.  
 
På torsdag kommer vi få besök av Framtidsfrön som ska jobba med elevpasset ”Framtidens 
förmågor”. En workshop där eleverna får lite input, övningar och tillfälle för självreflektion under 
60 min. Allt för att de ska bli motiverade och peppade på ett tidigt stadium inför framtidstankar 
och val, samt få en överblick över sina egna förmågor och hur de kan användas. De arbetar på 
uppdrag av Skolverket, bland annat mot alla skolor i Karlstad kommun. 
 
 
Svenska: Fina faktatextredovisningar har vi lyssnat på. Nästa vecka kommer vi arbeta med texter 
kring papperstillverkning. 
Vi jobbar även vidare med arbetsområdet ordklasser. Denna vecka har 5A jobbat med räkneord och 
prepositioner. 5B har jobbat med räkneord och 5C med pronomen. Nästa vecka kommer 5B jobba 
med prepositioner och 5C kommer arbeta med räkneord. 5A fortsätter arbetet med ordklasser v.19.  
 
Engelska: Nu har vi arbetat med engelskauppgifter med fokus på att prata engelska, spännande! 
Eleverna har fått lite olika uppdrag och arbetat med olika kamrater. Planeringen heter “Engelska 
speak åk 5 VT 2022”. 
Nästa vecka fortsätter arbetet med prata-uppgifter och vi kommer att testa lite andra typer av 
utmaningar. De elever som har uppgifter i Tummen upp samt redovisning kvar, får chansen under 
kommande veckors lektioner. Jag gör upp med respektive elev individuellt. 
Läxa till nästa fredag, den 6/5 har erbjudits i pappersform idag fredag. Den finns tillgänglig på: 
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-6-5.10946670.html 
 

Matte:  Nu är vi i gång med Analoga Diagnoser, vi kommer att göra en diagnos/vecka. Diagnoserna är 
till för att kolla av vilka arbetsområden vi behöver lägga ner mer tid på och vad eleverna enskilt 
behöver arbeta mer med. Diagnoserna görs både analogt och digitalt. Arbetet på Gleerups har 
fortsatt som vanligt. Denna vecka ska 5:5 vara klart och önskvärt vore att Problemlösning och Tänk 
efter också snart är klart. Nästa vecka är det ny diagnos (addition och subtraktion) och på Gleerups 
ska vi vara klara med hela kap 5. Biologi: I måndags hade vi kunskapskoll på hjärtat och lungorna. 
Därefter startade vi upp arbetet med matspjälkningen. Vi såg på film och svarade på frågor. Nästa 
vecka kommer vi att jobba med att göra en serie om matspjälkningen. Vi kommer också träna mer på 
matspjälkningsorganen och deras uppgift.  
  

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-6-5.10946670.html


Läxor: 

Engelska – glosor: 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-

till-fredag-6-5.10946670.html 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

 

Teknik: Den här veckan har vi tillverkat papper. Eleverna fick 
riva toapapper och skaka med vatten så att det löstes upp för 
att sedan göra nytt papper. Nästa lektion kommer vi att testa 
egenskaper hos olika papper.  
 
So: Vi arbetar med lagar, regler och normer. Området har vi 
arbetat med tidigare men nu ligger fokuset på att prata. Vi 
har haft diskussioner kring vilka regler som man har hemma, 
vad är regler och vad är normer? Är det en lag eller en regel 
att man inte får slå ner folk? Varför har vi en regel på skolan 
att man inte får kasta snöbollar?  Planeringen ligger på 
Gleerups.  

 
Vecka: 18      

måndag: Slöjd alla, Idrott 5A (påminn gärna om ombyte). Läxhjälp 14.30 – 15.30. 5C hälsoutbildning 

tisdag: 5B hälsoutbildning 

onsdag: idrott alla (Påminn gärna om ombyte), Skolloppet efter lunch, start 13.00 5A hälsoutbildning 

Vikarie för Nina 

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

klasser.  

fredag:  Elevens val för alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande:  

 

• v.19 Vi startar ett arbeta med boken Hjärnstark Junior 

• 19/5 Hpv-spruta för 5A och halva 5B 

• 20/5 Studiedag 

• 23/5 Föräldraråd 18.00 – 19.00 

• 26/5 Röd dag (Kristi himmelsfärd) 

• 27/5 ledigt från skolan (lovdag) 

• 30/5 Hpv-spruta halva 5B och 5C 

• 31/5 öppet hus hos oss i 5:an (inbjudan kommer) 

• Avslutning 10/6 8.00 – 11.00 

 

        

                                                         Hoppas att ni alla får en fin Valborgshelg! 

                                                                              önskar  

                                                                   Nina, Emma, Emanuel,  

                                                                      Mia och Maria 

Veckans GOTD: Dockön 

 Ledtråd till vecka 18: 

Inlindat 

 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-6-5.10946670.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-6-5.10946670.html


 

Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 17:  

Klara Svenskan (gul) 5A: s.50-53, 5B: s.50-51, 5C: s.48-49 

Klara Svenskan (lila)  Du ska ha redovisat din faktatext 

Svenska 5A och 5C min lektiontexten 

Bänkbok Alla läser sina böcker i egen takt och skriver 
sammanfattning i den rödsvartaboken när de är 
klara. 

Bild  

Matte Minsta möjliga är att vara klar med 5:5, 
Problemlösning och Tänk efter är önskvärt att 
det är klart. 

Teknik Tillverkat ett eget papper. 

Biologi Kunskapskollen - planeringen för v.17 på 
Gleerups klar. 

Engelska Introduction no. 4 

So Lektion 1 Lag och rätt 

 

 


