
 

  Veckoblad 46 (12 -16 november 2018) 
Veckan som gått (vecka 46) 
F har arbetat vidare med ORD i Trulle-materialet, samt begreppen lika-olika. I matematiken 
har vi arbetat med dubbelt och hälften. Vi hade besök av folktandvården i måndags och 
fick lära oss om hur mycket socker olika livsmedel innehåller, samt hur en ska borsta sina 
tänder. På badet klarade alla att slappna av och flyta i vattnet med stöd. Eleverna har 
också satt sina egna bad-mål, allt från att klara av att doppa huvudet till att ta tre simtag 
utan att ha fötterna i botten.  På gymnastiken har de gjort samarbetsövningar och lekar 
med rockring.  
1-2 har påbörjat ett arbete med religion där vi jobbar med tre av världsreligionerna. I 
matematiken har ettorna arbetat med att räkna ut vilken term som fattas och tvåorna har 
börjat att arbeta med multiplikation. I svenskan har ettorna skrivit sagor på Book creator 
som de sedan redovisade för tvåorna. Tvåorna har tränat på ng-ljudet.  
3 har fått en introduktion  av bråk i matten och jobbat vidare med att återberätta Kajsa 
Kavat på svenskan. Eleverna har påbörjat ett arbete i religion och där ska de fördjupa sig i 
de abrahamitiska religionerna.  
4-6 har påbörjat ett eget arbete om grunddragen i samernas religion. I bild har de tittat på 
samisk konst för att inspireras till en egen bild. I historia har de läst om Sverige under 
tiotusen år, stenålder, järnålder och bronsålder. På torsdag såg de en skräckteater “Doll 
conspiracy”.  
5-6 har gjort fantastiska argumentationer i engelskan! Mycket samtal och skratt.  
7-9 läser om antikens världar och gör tidslinjer som sammanfattningar. De har tittat på 
Therese Alshammar som visar hur man crawlar. Detta ska övas på på badet på torsdag. 
Eftersom det är dans på idrotten har några kommit igång ordentligt och dansar även på 
rasterna. I NO läser de om ljud och har gjort flera experiment, bl a telefonmuggen.  
 
Veckan som kommer (vecka 47)  
1-2 läsläxa till onsdag. 
2 biblioteket på måndag, kom ihåg låneböcker och lånekort.  
3 Bibliotek på torsdag. Eleverna redovisar matteläxa på tisdag och de engelska glosorna 
på onsdag. 
4 har engelska glosor till på onsdag. 5 har engelska glosor till på tisdag och matematikprov 
på onsdag om geometri. 6 har engelska och franska glosor till på onsdag.  
7-9 har engelska glosor till på måndag, 7 till kapitel 6 och 8-9 till kapitel 7. 7 ska i franska 
förbereda det muntliga provet som ska ske på torsdag. 8 ska i franska göra övningarna 13 
s 27 och 13 s 37. 
9 gör sitt muntliga nationella prov i matte på måndag. De åker till Furuhedsskolan på 
torsdag kl 16.00. De får ledigt för kvällen lite längre fram någon lämplig dag! 
 
 
 

 



Idrott 
F har bad på tisdag morgon. Ta med badkläder, handduk samt duschtvål. Vi samlas på 
skolan som vanligt. På onsdag åker vi till badhushallen för inneidrott, ta med 
inneidrottskläder och skor samt handduk. 
1-3 har idrott på onsdag morgon, vi samlas i motionshallen.  
4-9 har dans på tisdag i motionshallen (förutom de som ska ha extra simträning). Åk 7-9 
har bad på torsdag och 4-6 åker skridskor.  
 
Efter höstlovet står julen för dörren….. 
Flera elever längtar redan efter Lucia och har börjat klura på sånger att framföra torsdag 
den 13 december i kyrkan kl 18.00. Åk 6 har bakat lussekatter och åk 7-9 har börjat att 
skissa på pepparkakshus som de kommer att ställa ut i församlingshemmet till fikat. 
Fredag den 14 december är lovdag för eleverna och denna dag kommer fritids att ha 
stängt för personalutbildning.  
 

Trevlig helg! 
Anja, Célia, Astrid, Carola, Johanna, Sara, Ann, Anna, Camilla, Magdalena, Anna, 

Petra, Gustav, Camilla, Daniel, Anders 
 

 

 


