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Hej! 
En vecka går så fort. Den här veckan har vi ägnat  
extra tid för att prata om regler och rutiner, alltså 
saker som att inte prata rakt ut på lektionerna, 
inte avbryta om någon pratar, att klä på sig lugnt 
(utan massa rop och stoj), att ställa upp sig i 
ledet… Självklara saker som då och då behöver 
utvärderas och som i detta fall behövde 
definitivt förbättras. Redan idag märkte vi hur 
mycket bättre och trevligare det kan bli om alla 
följer reglerna. Bra!

Vi har samtalat kring kunskapsmål i svenska och 
matematik och funderat över den sociala 
kunskapen. Vi kommer att prata om målen i alla 
andra ämnen också (under terminens gång).
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LÄXOR v 5
MATEMATIK (ons) 

nr 6-7 (stencil) 

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

ENGLISH 
(Thursday) 

Läsa s. 38-39; ord i rutan  
s. 38 + månadernas namn 
på s. 39 (muntligt)  

STAVA: present, cake, 
cut, open, good 

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

Veckans ord (fredag) 

jägarstenåldern, 
boplats, hydda, nomad, 
redskap, horn, sovfäll, 
keramik 
************************* 
Bibliotekskort på 
onsdag!

Gympapåse på fredag!

VECKOBREV 
INFO V 5 
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Nästa vecka börjar utvecklingssamtalen. Jag bifogar ”deltagarlistan” för v 5. 
Välkomna!

PLANERING v 5:


svenska: läsa (högläsning; läsa tyst); biblioteksbesök; skriva faktatext 
(jägarstenåldern) 

matematik:  positionssystemet (1-10 000); subtraktion med hjälp av en uppställning 
med växling; avrundning och överslagsräkning; rimlighet och uppskattning  

SO:  bondestenåldern 

engelska: Chapter 17 (When is your birthday?) 

bild: illustrera faktatext 

Hemkunskap: v 5-6 frukost 

kristendom: läsa ur ”En minibibel” 

Trevlig helg!                                                                                      Mvh Inga
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Inför utvecklingssamtalet 

1.Vad är barnets känsla inför skoldagen? 

2. Trivs ditt barn i skolan? Varför/varför inte? 

3. Har ditt barn kompisar att leka med på rasterna? 

4. Hur går det med läxläsningen? 

5. Är det något ni noterat som ert barn behöver träna särskilt mycket på? (T. ex. 
läsning, eget ansvar, kunna misslyckas osv.)  

6. Är det något särskilt som ni vill ta upp? 
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