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Hej! 

Vi jobbar på. 

Nu är vi klara med övningsuppgifterna inför de 
nationella proven i matematik. Alla elever har 
fått möjlighet att pröva på hur det känns att 
skriva prov dvs hur lång tid man har på sig, att 
man ska klara uppgifterna själv och att man ska 
vara uppmärksam när man löser matte-problem. 
Om jag har bedömt att eleven har haft behov av 
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LÄXOR V 11
Matematik (onsdag) 

läxa nr 17 och 18 

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

ENGLISH (Thursday) 

Ch. 21  läsa s. 48-49 

ord: s.50 
(kroppsdelar) 

stava: finger, arm, 
hand, neck, back, leg, 
body

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

VECKANS ORD 
(diktamen på fredag):  

juice, lykta, kappficka, 
tändstickor, 
köksbord, kyrkogård, 
värmeljus, 
rönnbärsträd

Bibliotekskort på 
tisdag! 

VECKOBREV 
 V 11 



Vasaskolan 8/3 2019

handledningen under dessa skrivningar, så har de fått det. Än så länge har vi 
bara övat.

På måndag börjar vi på riktigt (med NP)! Vi startar med självbedömning i 
ämnet matematik (på måndag) och på fredag ska eleverna arbeta med 
självbedömning i ämnet svenska. I dessa delar får eleverna bedöma sig själva 
utan att relatera sina svar till uppgiftsmaterialet.

                                    ***

Halva klassen har i går skrivit en berättelse, den andra halvan ska göra det nästa 
torsdag. Den uppgiften är också en slags förberedelse inför NP i svenska. Så 
och att skriva en faktatext. Vi har hunnit skriva två texter om stenåldern, texten 
om bronsåldern kommer vi att skriva v 12.

På tisdag ska vi till biblioteket. 

På onsdag, den 13 mars, är det STUDIEDAG. 

Planeringen för v 11 hittar ni i slutet av brevet.

Jag önskar er alla en trevlig helg!                             Mvh Inga

****************************************************
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Planering v 10 

Svenska: läsförståelse; ordförståelse; stavning (veckans ord och 
textskrivning); elevernas högläsning ur Den magiska kappan av Katarina 
Genar + diskussioner kring boken; NP (självbedömning) 

Matematik: subtraktion och addition med hjälp av en uppställning med 
flera nollor; bråktal; sannolikhet; NP (självbedömning) 

English: Chapter 21 (My foot hurts!)

Bild: sätta ihop collage 

Kristendom:  psaltaren (bibelverser)

HKK: se planeringen (veckobrev nr 9) 
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