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Hej! 
Så var det dags för ett nytt ämne - hemkunskap 
(Hkk).

Eleverna har Hkk på torsdagar i halvklass 
varannan vecka. Läraren heter Marianne 
Högdahl. Under terminen ska eleverna få 
kunskaper om redskap som används i köket. 
Olika matlagningsmetoder. Traditioner. Läsa och 
följa enkla recept. Diska och hålla rent i köket. 
Olika mått och att mäta rätt. Duka.

Stephanie följer med eleverna till VR 22 och är 
med på lektionerna.
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LÄXOR v 4
MATEMATIK 

(onsdag) 

Nr  3 och  4 (stencil) 

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

ENGLISH 
(Thursday) 

Läsa s. 36; ord i rutan + 
glassmakerna i övning 1 
på  s. 37 (muntligt)  

STAVA: melon, lemon, 
cherry, blueberry, 
vanilla 

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

SVENSKA (fredag)  

Läs färdigt ”Monstret i 
natten” 

Ta boken med dig på 
fredag. 

*************************  
Gympapåse på 
fredag! 

VECKOBREV 
INFO V 4 
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På hemmaplan jobbar vi aktivt med kärnämnena (svenska, matematik, engelska) 
och SO (historia).

Terminens praktiska lektioner i NO och teknik kommer att vara samlade under 
en vecka under VT då vi kommer att ha en hel vecka som ägnas enbart åt detta. 
Ni får mer information när det är dags för temaveckan.

Nationella prov äger rum mellan den 12 mars och den 17 maj (svenska och 
matematik).

En av idrottslektionerna kommer att vara simning. När - detta är inte spikad 
ännu. Så fort vi vet mer får ni informationen.

Jag skickar några frågor för er, föräldrar, inför era barns utvecklingssamtalen. 
Det kommer att finnas ett papper med alla frågor i elevernas läxmappar på 
måndag. Jag bifogar frågorna även i detta brev. Vi ska samtala kring frågorna då 
vi har det bokade samtalet.

Utöver det som stod i planeringen för v. 3 i ämnet matematik har vi repeterat 
geometri (punkt, linje, sträcka; 3D geometriska objekt och skala).

En värdslig sak till: 

LUSKAMMA era barn! Dessa små kryp har hittat vägen till våra elever igen…

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

PLANERING v 4:


svenska: läsa (högläsning; läsa tyst); textskrivning; bokprat (”Monstret i natten”) 

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

SO: forntiden; jägarstenåldern (skriva faktatext); bondestenåldern 

engelska: Chapter 16 (I can’t swim!) 

bild: hällristningar  
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Hkk: v 3-4 Introduktion i köket; frukt 

kristendom: Jesus döps av Johannes Döparen; Jesus frestas 

Trevlig helg!                                                                                      Mvh Inga

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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