
 

 

 

Veckobrev vecka 22 
 
 
Tack för besöket till alla er som kom på vårt Öppet hus. Trevligt att äntligen få visa hur 
vi har det. Vi hoppas att hösten kommer att bli mer “som förr” så att vi kan träffas live 
på föräldramöten och utvecklingssamtal. Kanske också att vi får något föräldrabesök i 
klasserna under 6:an nu när man får.  
 
Majblommeföreningen hälsar och tackar alla barn som var så flitiga och sålde majblommor under 
maj månad. Våra elever i åk 4 och 5 sålde för 60089 kronor. Tack för att ni hjälper i arbetet mot 
barnfattigdom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är många arbeten som skall hem innan sommarlovet så vi önskar att alla elever har med sig en 
papperspåse med sitt namn på, gärna redan på tisdag. Då kan vi fylla dom under veckan och det 
blir smidigt att plocka med hem. Det vore också bra om man tittar på sin plats i kapprummet så att 
det inte hänger kvar saker där när vi slutar. Titta även hemma om det finns läroböcker eller 
skönlitterära böcker som tillhör skolan, skicka med till skolan iså fall. 
 
Vi har under veckan pratat om skolans regler samt tagit del av elevrådets utvärdering av dessa.  
 
På tisdag har vi en utflyktsdag. Vi ska gå till Fiskartorpet och ha aktiviteter. Matsäck får tas med 
och då är det Skattkärrsskolans egen modell av matsäck vid utflykter som gäller: Matsäck 
Vi kommer att ge tid för att meta om man vill och man har med sig egen utrustning. Inget bad 
kommer att beviljas. Kläder efter väder gäller. Eleverna serveras hamburgare och bröd samt liten 
dryck. Egen vattenflaska rekommenderas att ta med.   
 
Svenska: Vi har fortsatt att läsa boken Hjärnstark, vi har även skrivit en återberättande text utifrån 
Återvinningsintervjun som eleverna gjort. Vi gör vårt bästa att läsa ur våra bänkböcker så att alla kan 
starta sommarlovet med att välja en ny hemma. Nästa veckas svenska lektioner kommer att gå åt till 
att göra klart och förfina arbeten. 
 
 
Engelska: Nu har vi pratat engelska i kvadrat ett tag och det känns verkligen som att eleverna växt 
med uppgifterna. Kul! Vi har jobbat massor med att bygga upp en egen trygghet i att kunna uttrycka 
sig efter egen förmåga och att våga prata engelska. Detta också för att utveckla elevernas strategier 
när de hamnar i utmanade språkliga situationer. 
De elever som har redovisning kvar, gör jag upp med individuellt nästa vecka så det blir avklarat. 
Sista läxan är utdelad, i pappersform i tisdags och som länk idag. Här finns den: 
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-tisdag-7-6.10974514.html 

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://karlstad.se/globalassets/filer/grundskola/skattkarr-vase_so/skattkarrsskolan/ovrigt/matsack2017.pdf
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-tisdag-7-6.10974514.html


Läxor: 

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

5-till-tisdag-7-6.10974514.html 

Läsa veckobrevet. 

Veckans planering klar. 

Veckans GOTD:              
Taj Mahal 

Nästa vecka har vi 
Kahoot 

 

Matte: Denna vecka har vi återigen haft chansen att visa vad vi kan när det gäller algoritmer. Vi har 
också tränat koordinater med hjälp av att sänka skepp. Supertränaren har fått sina (minst) 15 min 
och kapitel 6 börjar bli klart. Sista mattetestet delar vi upp sista skolveckan i 5.an och första i 6.an. så 
nästa vecka kör vi test på onsdag morgon. 
 
Biologi: Nu har vi avslutat hjärnan och nervsystemet. Det är det sista området vi jobbar med det här 
läsåret. 
  
Bild: Sommarbilderna skulle avslutas.   
 
So: Faktatexten är nu klar, eleverna har fått återkoppling och chans att förbättra.  

 
 
Vecka: 23     
måndag: Sveriges nationaldag, vi är lediga 
tisdag: Utflykt hela dagen (inget regn beställt) 

onsdag: matteprov. Fotbollsmatch 6.orna-Lärarna, TL-avslutning 

torsdag: Uteförmiddag, städning – kasse med. 
fredag:  skolavslutning 8:00-11:00m bussar hem går 11.15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande:  

Nästa läsår startar 15:e augusti 8.00. 

 

                                                         Hoppas att ni alla får en fin helg! 

                                                                              önskar  

                                                                   Nina, Emma, Emanuel,  

                                                                      Mia och Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-tisdag-7-6.10974514.html
https://glosor.eu/ovning/laxa-ak-5-till-tisdag-7-6.10974514.html


Detta är arbete som skulle ha blivit klart under vecka 22:  

Klara Svenskan (gul) s.42-55 ska vara klart 

Svenska Skriv en återberättande text om återvinning 

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

Bild Sommarbilden klar samt göra klart alla 
påbörjade bilder. 

Hjärnstark Gjort alla uppgifter till kapitel 6, skrivit i 
Worddokumentet. 

Matte Minst 15 min supertränaren, kap 6 gleerups. 
Rättning av tid-diagnosen. Algoritmtest 4 

Teknik Ingen teknik den här veckan 

Biologi Skrivit om hjärnan, kunskapskollen. Lämna in 
biologihäftet. 

Engelska Delta aktivt i pratövningarna 

So Faktatexten klar och förbättrad. 

 

 

 


