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Hej! 

Ännu en skolvecka har tagit slut.

Vi har börjat jobba med miljöbeskrivningar 
(ämnet svenska). Eleverna har fått se på en bild 
med många detaljer i och försökt hitta så många 
olika beskrivande ord för det som de ser på 
bilden (muntligt i grupper). Vi har ”samlat” 
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orden. Nu blir det dags för var och en att skriva en kort målande text (med 
MÅNGA adjektiv!). 

Vi kommer att läsa kortare texter på engelska, så Textbook kommer att ligga kvar 
i bänkarna för ett tag. Till texterna kommer att finnas även enkla läs- och 
ordförståelse uppgifter, några enkla meningar kommer vi att skriva också. Ingen 
läxa den här gången.

Under musikpasset i torsdags bekantade eleverna sig med ABBA.

Matematik: vi har repeterat den analoga klockan och bråktal, nu jobbar vi med 
decimaltal. 

SO: faktatexter om bronsåldern bearbetades.

                                                     * * *

På onsdag ska vi genomföra ett skriftlig delprov i svenska (läsförståelse). 

På torsdag  v 13 är alla lärare på en fortbildningskurs. I åk tre är det Maha och 
Stephanie som ska undervisa. Eleverna känner Maha från tidigare. 

På fredag ska vi ha en gemensam kompisdag på lågstadiet. Vi börjar dagen som 
vanligt i kyrkan, sedan jobbar vi i faddergrupper. Skoldagen slutar som vanligt kl 
14.00 dock inte på Fysiken utan här på V. Rydbergsgatan 28.

Det blir bara en läxa nästa vecka - i matematik (till onsdag).

Men nu är det dags att igen sig efter en arbetsam vecka.

Jag önskar er alla en trevlig helg!                             Mvh Inga

Planeringen för v 13 hittar ni i slutet av brevet.

****************************************************
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Planering v 13

Svenska: läsförståelse; ordförståelse; miljöbeskrivning; elevernas 
högläsning ur Den magiska kappan av Katarina Genar + diskussioner 
kring boken; NP (läsa berättande text, läsförståelse). 

Matematik: jämföra bråk- och decimaltal; problemlösning  

English: Active Reading  (stenciler)

Bild: illustrera berättelsen ”Min bästa dröm” (kvar från v 12) 

Kristendom:  bibelverser (hitta i GT, skriva av, illustrera)

HKK: se planeringen (veckobrev nr 9) 
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