
 

 

 

Veckobrev vecka 20 
 
 
Föräldrarådsrepresentanterna hälsar att ni gärna får höra av er om det är 
något som ni vill att de ska lyfta på föräldrarådet den 23/3. Klassernas 
representanter är Jenny Leffler Wahlberg (5A, B) samt Jennie Lindstedt (5C). 
 
Det är vikarie för Mia måndag till onsdag. Ebba som var här i torsdags kommer 
att vara vikarie alla tre dagarna. 
 
Svenska: Vi har fortsatt att läsa boken Hjärnstark, vill man läsa /lyssna på den hemma så ligger den i 
biblioteket på Inläsningstjänst. Till tisdag nästa vecka har eleverna i läxa att läsa kapitel 4. Vi 
fortsätter arbetet med boken nästa vecka. 
Denna vecka har 5B och 5C få tid till att repetera och göra klart. 5A hade en kort repetition samt 
kunskapskoll på tisdagen. 5B har kunskapskoll på måndag v.22 och 5C har kunskapskoll på fredag 
v.22. Vill man öva på ordklasserna kan man titta i repetitionshäftet som jag delat ut, öva på nok.se 
eller på https://quizlet.com/286753348/ordklasser-svenska-flash-cards/ eller 
https://quizlet.com/699113758/vilken-ordklass-hor-orden-till-flash-cards/ 
 
Engelska: Vi fortsätter arbetet med engelskauppgifter med fokus på att prata engelska, kul och 
utmanande! Vi har arbetat med olika uppdrag och arbete med olika kamrater. 
Nästa vecka fortsätter arbetet med ännu fler prata-uppgifter och vi kommer att testa ytterligare 
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 tisdag, den 24/5 har erbjudits i pappersform i fredags. Den finns också tillgänglig på: 
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-tisdag-24-5.10963281.html 
 

Matte: Denna vecka har vi gjort en diagnos om Tid, arbetat med supertränaren. Vi har också löst 
problem så fint vi kan. Nästa vecka kommer vi att jobba vidare med kap 6 supertränaren och en ny 
diagnos.  
 
Biologi: I måndags jobbade vi vidare med kroppens reningssystem. Den här lektionen fokuserade vi 
på leverns uppgift. En stor del av tiden fick eleverna jobba med frågorna inför kunskapskollen. Nu 
hoppas jag att alla känner sig väl förberedda. Nästa vecka fortsätter vi med en kunskapskoll på 
matspjälkningen och kroppens reningssystem. Därefter jobbar vi vidare med hjärnan och 
nervsystemet. Det blir det sista området vi jobbar med det här läsåret. 
  
Bild: Den här veckan påbörjade vi en sommarbild där eleverna får visa vad de kan om perspektiv och 
färgblandning. Nästa vecka blir det ingen lektion eftersom vi har lov.   
 
So: Vi har startat arbetet med hinduism och buddhism. Planeringen liger under fliken skolarbete – 
religion på bloggen.  

 
 
 
 

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://quizlet.com/286753348/ordklasser-svenska-flash-cards/
https://quizlet.com/699113758/vilken-ordklass-hor-orden-till-flash-cards/
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-tisdag-24-5.10963281.html


Läxor: 

Kapitel 4 Hjärnstark till 24/5 

Engelska – glosor: 

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

till-tisdag-24-5.10963281.html 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

 

Veckans GOTD: 
Försvarsmakten (tips från Nils) 

 Ledtråd till vecka 22: 

En present till sin fru 

Vecka: 21      
måndag: Kunskapskoll Biologi: info finns på Gleerupsplaneringen, Slöjd alla, Idrott 5A (OBS! 
Utomhus: påminn gärna om ombyte). Läxhjälp 14.30 – 15.30. 
tisdag: 5A kunskapskoll 

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

torsdag: Kristi himmelsfärdsdag 
fredag:  Lovdag 
 

 

 

 

 

 

Kommande:  

 

• 30/5 Hpv-spruta halva 5B och 5C 

• 31/5 öppet hus hos oss i 5:an  

• Avslutning 10/6 8.00 – 11.00 

 

                                                         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 21:  

Klara Svenskan (gul) 5A: s.42-55 ska vara klart, 5B: s.54-55, 5C: s.52-
55 

Klara Svenskan (lila)  Hela boken skall vara klar. 

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

Bild Påbörjat sommarbilden 

Hjärnstark Upprättat ett worddokument med titel 
hjärnstark. Gjort alla uppgifter till inledning och 
kap 1 och 2. 

Matte Analog Diagnos multiplikation och division.  Kap 
5 gleerups mattebok. Minst 15 min 
supertränaren/dag och chansen att visa dina 
algoritmkunskaper. 

Teknik Ingen teknik den här veckan 

Biologi Skrivit om levern och jobbat med träningsfrågor 
inför kunskapskollen. 

Engelska talövningar 

So Veckans lektioner, startat en faktatext. 

 

 

 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-tisdag-24-5.10963281.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-tisdag-24-5.10963281.html


 

 


