
 

  Veckoblad 47 (19 -23 november 2018) 
Veckan som gått (vecka 47) 
F har varit till biblioteket och lånat böcker. På badet övade alla på att flyta och doppa 
huvudet. På gymnastiken gjorde de rörelsebana och lekte regel-lekar. Vi har fokuserat på 
matematik den här veckan, för matteboken är snart klar och alla längtar efter att ta hem 
den. Bland annat har vi repeterat mönster och hälften/dubbelt.  
Vi har läst ut Kalle och chokladfabriken av Roald Dahl och påbörjat uppföljaren, Kalle och 
glashissen. På barnens önskemål avslutade vi veckan med fredagsmys och tittade på 
filmen om Kalle.  
1-2 har gjort färdigt och redovisat sina sagor i Book Creator. 1 har jobbat med bokstaven 
Ää och 2 med ng-ljudet i svenska. De har gjort en värderingsövning med Erika och haft 
sång med Anders. I bild har de arbetat med oljepasteller i nyanserna gult och orange. 
3 har arbetat med att på olika sätt jämföra judendom, kristendom och islam. Eleverna har 
påbörjat en gemensam skrivuppgift i svenskan där de också analyserar en berättelses 
olika delar. I matematiken räknar de uppgifter som handlar om division samt sambandet 
mellan division och multiplikation.  
4-6 har arbetat med samerna och religionen, de som inte är färdiga har möjlighet att jobba 
på ap-tid under nästa vecka. De har lyssnat färdigt på boken SMS från Soppero som de 
har sammanfattat. I geografi har arbete med Nordens karta påbörjats.Vi läser om nordiska 
språk och har fått kontakt med en dansk skola. Flera av eleverna har fått mail från de 
danska barnen, vilket har uppskattats mycket. De har i fysik lärt sig om ljud och ljus och 
laborerat med att bryta ljuset med prismor. 
7-9 har tränat på att crawla, vilket inte var helt enkelt. I svenska har arbeten kring 
minoritetsspråk och de nordiska språken fortsatt. Arbetena med tidslinjerna har fortsatt 
med antikens Grekland. En del har i ämnet bild börjat med enpunktsperspektiv som ska 
innehålla natur, bebyggelse och en väg. De har i biologi lärt sig mer om kroppens 
organsystem och diskuterat vilka organ som är viktigast. 

 

 



Veckan som kommer (vecka 48)  
F-3 är inbjuden till julspel i församlingshemmet på onsdag, idrotten utgår. 
1-2 läsläxa till onsdag. 
3 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. 6 har engelska 
glosor till på onsdag. I franskan ska de göra färdigt s 29-30. 
4-6 har läxförhör på världsdelar och hav på tisdag, de har en stencil att träna på eller 
skolplus, länk finns i Classroom. På fredag ska arbetet om samerna och religion vara 
inlämnat i Classroom. 
6 har muntligt nationellt prov i matte på måndag. 
7 har engelska glosor till på måndag, och franska glosor till på onsdag. Matematikprov om 
bråk på torsdag. 
8 har franska glosor till på onsdag.  
8-9 ska förbereda en muntlig argumentation på engelska tills på måndag. De har alla fått 
ett ämneskort att arbeta utifrån. Matematikprov på onsdag. 
9 gör sitt muntliga nationella prov i svenska på måndag.  
 
 
Idrott 
F har bad på tisdag morgon. Ta med badkläder, handduk samt duschtvål. Vi samlas på 
skolan som vanligt. Det är sista badet för terminen, ingen idrott på onsdag. 
1-3 ingen idrott 
4-9 har dans på tisdag (förutom de som ska ha extra simträning) och torsdag i 
motionshallen .  
 

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

Petra, Gustav, Camilla, Daniel, Anders 
 

 

 


