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Hej! 
I onsdags fick treorna sin bok, Monstret i natten 
av Mats Strandberg. Boken är första delen i 
trilogin om Frank, som på sin nio-årsdag blir 
biten av en hund. Det förändrar hans liv på ett 
sätt som han aldrig trott. Frank börjar drömma 
mystiskt…
Vi läser boken i skolan. Vi kommer att läsa och 
samtala kring boken, göra övningar för att 
utveckla läsförståelse, jobba med ordförståelse 
(bl a veckans ord), träna på att använda 
läsförståelsestrategier (på raderna, mellan raderna, 
bortom raderna) och att göra textkopplingar (text 
till text-koppling, text till mig själv-koppling, text till 
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LÄXOR  v 48 

MATEMATIK 
(onsdag) 

läxa nr 26; 9:ns tabell 

********************** 

ENGLISH (Thursday) 

ORD OCH UTTRYCK 
MUNTLIGT:  breakfast, 
lunch, dinner; glass, cup, spoon, 
fork, knife, plate

**************************

SVENSKA ( fredag)

Veckans ord: 

långpanna, 
världshistorien, 
härstamma, genväg, 
färgsprakande, solsting, 
sjunker - sjönk - har 
sjunkit 

************************* 

Bibliotekskort på 
onsdag!
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världen-koppling).
Resultat på skriftliga läxförhör kan man hitta i respektive läxhäftet (matte, 
engelska); veckans ord skickar jag hem i slutet av terminen.

På onsdag går vi till Stadsbiblioteket.

****************************************************************************************

Till alla som har barn på 28:an 

Vi som arbetar på 28:an vill vädja till alla föräldrar att lämna sina barn på 
skolan i tid.  
Vi börjar lektionen kl. 8.00 och vi vill gärna kunna starta lektionerna då. Även 
om man inte anmält morgonomsorg för sitt barn går det bra att lämna mellan 
7.45-8.00.  
Vi vill att alla barn ska få en lugn start på morgonen och då är det bra om alla 
är på plats!  
Tack för förståelse! 
 

*****************************************************************************
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Planering v 48: 
SVENSKA: lästräning+läsförståelse; rättstavning

MATEMATIK: division; samband mellan multiplikation och division; 
huvudräkning

ENGELSKA: Food (stenciler); reading (developing skills)

KRISTENDOM:   Saul avsätts som kung   (Första Samuelsboken, kap 13-15)

TEKNIK/BILD: foto+bildtext på Ipads

SO: Forntiden (inledning)

Trevlig helg!    Mvh Inga                                      Jes 41:10         
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