
 

 

 

Veckobrev vecka 18 
 
Denna vecka har vi haft besök av Framtidsfrön som har jobbat med 
elevpasset ”Framtidens förmågor”. En workshop där eleverna fick 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. Eleverna fick välja ut tre egna förmågor och fundera över om det 
fanns någon möjlighet att hitta jobb där dessa kommer fram på bästa sätt. 
 
Så duktiga alla var på Skolloppet!! Det var fart hela tiden, lärarna hade fullt upp med att hinna 
pricka av varje varv. Det ska bli spännande att se hur mycket pengar som skolans elever sprang 
ihop till Barn Hjärnfonden. Tack alla sponsorer, glöm inte att swisha beloppet. 
 

Emanuel hälsar att det är uteidrott. Eleverna behöver kläder efter väder och 
de byter om vid konstgräsplanen. 
 
Svenska: Vi har läst, sprungit, skrivit, lyssnat och ritat serier på svenskatid denna vecka, Nästa vecka 
kommer vi starta med boken Hjärnstark. Vi kommer också att avsluta den lila Klara svenskan genom 
att göra de sista sidorna till 104.   
Vi jobbar även vidare med arbetsområdet ordklasser. Denna vecka har 5A jobbat med interjektioner. 
5B har jobbat med prepositioner och 5C med räkneord. Nästa vecka kommer 5B jobba med 
interjektioner och 5C med prepositioner och interjektioner. 5A kommer få repetera de ordklasser vi 
gått igenom under detta arbetsområde.  
 
Engelska: Vi har arbetat vidare med engelskauppgifter med fokus på att prata engelska, spännande! 
Denna vecka har utgångspunkten varit spel med lite olika uppdrag och arbete med olika 
kamrater. Planeringen på Gleerups 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 13/5 har erbjudits i pappersform idag fredag. Den finns 
tillgänglig på: 
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-13-5.10955714.html 
 

Matte:  Vi har arbetat klart med kap 5 och vi har gjort 
diagnoserna addition och subtraktion analogt. Nästa vecka 
blir det nya diagnoser och det blir också ett nytt tillfälle att 
visa sin förmåga att ställa upp och räkna ut algoritmer. Ev 
hinner vi att tjuvstarta lite på kap 6. 
 
 
 Biologi: I måndags fortsatte vi att jobba med 
matspjälkningen genom att repetera organen och deras 
funktion. Därefter jobbade vi med serierna om 
matspjälkningen som skulle vara klara den här veckan. 

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-13-5.10955714.html


Läxor: 

Engelska – glosor: 

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

till-fredag-13-5.10955714.html 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

 

Nästa vecka kollar vi vad vi lärt om organen, repeterar ord och begrepp. Sedan fortsätter vi med 
njurarnas funktion.  
  
 
Teknik: Den här veckan hade vi besök av Framtidsfrön på tekniktiden. Nästa lektion kommer vi att 
testa egenskaper hos olika papper.  
 
So: Vi arbetar vidare med området Lag och rätt. Planeringen ligger på Gleerups. Fredag 13/5  gör vi 
en koll på begrepp samt skrivövningar där eleverna får fundera kring olika händelser ”cases”.  

 
Skolsyster Michaela meddelar att det har kommit frågor om vad som gäller om man har 
Covid-vaccinering strax innan HPV-vaccineringen. Om det är så att ert barn har någon 
vaccinering i anslutning till dessa datum 19/5 5A och halva 5B samt 30/5 Halva 5B och 5C 
kontakta skolsköterskan. Det medgivande som ni fyllde i inför dos 1 gäller fortsatt. Har 
man fått annat vaccin innan ska det ha gått 2 veckor innan man får HPV dos 2. 
 
Mvh Michaela Bäckström, skolsköterska Skattkärrsskolan tel: 054 – 540 36 36  
 
Vecka: 19      
måndag: Slöjd alla, Idrott 5A (OBS! Utomhus: påminn gärna om ombyte). Läxhjälp 14.30 – 15.30. 

tisdag:  

onsdag: Idrott alla (OBS! Utomhus: påminn gärna om ombyte) 

torsdag: Musik – alla, idrott för 5B och 5C (OBS: påminn gärna om ombyte)HPV-vaccin för 5A och 

halva 5B (se information från skolsyster Michaela) 

fredag:  Elevens val för alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande:  

 

• 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 

 

        

 

Veckans GOTD: Kan inte 
avslöja än 5B vet inte. 

 Ledtråd till vecka 19: 

Djup djupare djupast 

 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-13-5.10955714.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-fredag-13-5.10955714.html


                                                         Hoppas att ni alla får en fin helg! 

                                                                              önskar  

                                                                   Nina, Emma, Emanuel,  

                                                                      Mia och Maria 

 

Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 18:  

Klara Svenskan (gul) 5A: s.54-55, 5B: s.52-53, 5C: s.50-51 

Klara Svenskan (lila)  Du ska ha redovisat din faktatext, kollat så du 
delat alla texter med din lärare. 

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

Bild Serien om matspjälkningen 

Matte Analog Diagnos addition suptraktion, Hela kap 5 
gleerups mattebok. 

Teknik Framtidsfrön 

Biologi Serien om matspjälkningen klar 

Engelska Gleerupsplaneringen: Engelska speak åk 5 VT 
2022 

So Veckans lektioner Lag och rätt 

 

 


