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Hej!

Vi jobbar så det ryker!

Nästa fredag är det dags för Vasaloppet i 
Johannebergsparken. Ingen vanlig gympapass 
denna dag, alla elever deltar i loppet. Skoldagen 
slutar som vanligt kl 14.00 (i 
Johannebersparken).

Jag har skickat skriftliga läxförhör för 
kännedom. Om det står att eleven måste öva 
mer, så fortsätt med detta hemma 
(multiplikation, glosor, veckans ord). De som 
behöver lästräning ska fortsätta även de med sin 
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LÄXOR V 9 
Matematik (onsdag) 

läxa nr 11 och 12 

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

ENGLISH (Thursday) 

Ch. 19 läsa s 43-44 

ord i rutan s. 44 
(muntligt) 

Stava: an apple, an 
orange, a banana, a 
plum, a strawberry, a 
pineapple, a pear, a 
watermelon, a peach 

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

VECKANS ORD 
(fre): skillnad, rik, fattig, 
hövding, makt, lyda,  
arkeolog, björknäver, 
skelett, förmultnat 

 Vasaloppet på 
fredag (ingen 
gympapåse)

VECKOBREV 
 V 9 
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träning på hemmaplan (se gärna IUP). Det lilla gula häftet ska medtas till 
skolan senast på fredag.

Även de gamla läxböckerna i matematik är hemskickade (vi hade de här på 
skolan fram till utvecklingssamtalen). Jag har sett att de ligger kvar i några 
mappar, snälla töm mapparna, låt bara aktuella papper och läxböcker vara kvar .

Under de kommande veckorna (v 9-10) tränar vi lite extra inför de nationella 
proven genom att utföra några gamla prov. I matematiken gjordes det ett 
delprov som innehöll problemlösningar och i svenska har vi under veckan som 
gått skrivit en faktatext. 

Planeringen finns i slutet av brevet.

Nu är det dags för lite vila och på måndag kör vi med full fart igen!

 Trevlig helg!                                                                                    Mvh Inga

Planering v 9 

Svenska: läsförståelse; ordförståelse; stavning (veckans ord och 
textskrivning); Den magiska kappan av Katarina Genar 

Matematik: subtraktion och addition med hjälp av en 
uppställning med flera nollor; bråktal; problemlösningar; diagram; 
ordningstal (repetition) 

English: Chapter 19 (I like bananas best)

SO: bronsåldern (läsa, diskutera, kunna begrepp, skriva faktatext)

Bild: tryck (v 9-10), del av projektarbetet (se kristendom) 

Kristendom:  (v 9-10) Johannes 15 (läsa, skriva, illustrera) - 
projektarbete

HKK: se planeringen nedan 
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Planering HKK år 3 VT-19
Planeringen kan förändras under terminen.

Grupp 1 Grupp 2

V 3 Introduktion i köket. Frukt V.4 Introduktion i köket. Frukt

V.5 Frukost V.6 Frukost

V. 7 LOV V, 7 LOV

V.8. Havrefras med bär V. 9 Havrefras med bär

V.10 Scones V 11. Scones

V.12 Potatis och löksoppa V.12 Potatis och löksoppa

V.12 Våfflor V. 13 Våfflor

V.14 Muffins V. 15 Muffins

V. 16 Påsklov V.16 Påsklov

 V.17 Couscoussallad V.18 Couscoussallad

V. 19 Pizza V.20 Pizza

V.21 Skåprensning V.22 Skåprensning

Under terminen ska eleven 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.


