
Vecka 10 

Ha en härlig vårvecka! 
Linda, Linda, Micke, Kristina & Tina 

 

Hej! 

Hoppas att ni har haft en härlig helg i solen! Nu hoppas vi att våren är här för att stanna! 

 

Förra veckan 

Förra veckan var Benny Grünfeld hos oss och berättade om sitt liv. Alla tyckte att det var en 

väldigt bra föreläsning. När barnen fick sammanfatta föreläsningen med ett enda ord blev det för 

att nämna några: sorgligt, ofattbart, hemskt, otroligt, känsloväckande och intressant. Vi har skrivit 

ner våra tankar och ska skicka dem till Benny. Självklart sparar de också ett exemplar i sina 

pärmar. Benny berömde dem för att de var så duktiga under föreläsningen och ställde så bra 

frågor! På idrotten har vi spelat badminton och testat lacrosse. Hannah, Maximus, Jesse, Ludvig, 

William och Oskar ledde aktiviteter för respektive klass och det gjorde de jättebra!  

 

Denna veckan 

Denna veckan jobbar vi med e- och ä-ljudet och det är också rättstavningsläxan till tisdag v. 11. 

Vi jobbar också med stödord och hur vi kan ha nytta av det när vi gör våra egna forskningar eller 

läser fakta vi sedan ska kunna eller återberätta. Vi jobbar vidare med Södermanland och Uppland 

i geografi och med bönderna på historian. I matten har vi börjat med begreppet tid och i NO 

jobbar vi med lösningar och blandningar. Prata gärna tid hemma, t.ex. ”Hur många timmar ska 

du sova? Hur dags börjar favoritprogrammet? Hur lång tid det är kvar innan träningen börjar?”  

 

Idag har vi pratat om majblommor som de har möjlighet att få sälja framöver. Läs igenom 

informationen de har med sig hem idag och ni som vill sälja ska lämna in talongen senast 19 

mars! På måndagar skriver de alltid in i sin kalender vad som händer i veckan. Titta gärna i den 

hemma, och glöm inte att den alltid ska ligga i väskan!  

 

På fredag ska vi till Friskis & Svettis. Vi samlas ombytta utanför kl 8:00. Ta med ombyte och 

duschgrejer! För er som är på morgonfritids eller vill ha sällskap ner går vi gemensamt från skolan 

7:50. Meddela senast torsdag om ni vill gå med från skolan.  

OBS – Ny sluttid på onsdagar fr.o.m. 6/3 blir 13:10.   

 Aktivitet Läxa 

Tisdag v 10  4A+B: Rättstavning J-ljudet 

Onsdag Hjulbord – musikal 2B 4B: Eng – Clubs and games at 
school. (Hela el. halva texten + 
glosor) 

Torsdag 4B: Idrott - klättra 4A: Eng – se ovan.  

Fredag 4A+B: Friskis & Svettis 8:00 
4A: Idrott - klättra 

4A+B: Veckans nyheter,  
4A: Frågorna till gruppläsprojektet 

Måndag v 11 Läxhjälp 14:30–15:30  

Tisdag Skol- och fritidsrådsmöte 4A+B: Rättstavning EÄ-ljudet 

Onsdag  4B: Eng – My cat + alla glosor 

 

Läxa hela veckan: matte multiplikationstabellen! 


