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Hej! 

Nu är vi klara med sjävbedömningarna i ämnen 
svenska och matematik.

NP. På måndag börjar vi med muntliga uppgifter 
i matematik (genomförs i mindre grupper). 
Eleverna ska arbeta tillsammans, resonera och 
diskutera (dvs tänka högt tillsammans), berätta 
hur de tänker och förklara varför.

Vi har repeterat den analoga klockan i klassen. Jag 
märkte att många elever behöver repetera ännu 
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LÄXOR V 12
Matematik (onsdag) 

 nr 27; klockan; 
multiplikation 
(repetera 3:ns och 
6:ns tabeller) 

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

ENGLISH (Thursday) 

Ch. 22  läsa s. 52

glosor: rutan s. 52 
(muntligt)

The four seasons:

winter, spring, summer, 
autumn

(muntligt)

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

VECKANS ORD 
(diktamen på fredag):  

bestick, byrå, kuriosa, 
skyltfönster, 
jättedyrt, förbryllad, 
ytterkläder, täckjacka 

VECKOBREV 
 V 12 
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mer (en stencil skickades hem en vecka sedan; jag skickar ett extra läxblad på 
måndag). Även multiplikationen kräver repetitioner. 

I dag gick vi genom matteläxan i klassrummet (vi fokuserade på att jämföra 
olika bråktal, t ex att 2/4=1/2 eller 3/3=1 eller 2/8=1/4). På måndag börjar vi med 
decimaltal. 

Att läsa högt inför gruppen gör vi minst tre gånger per vecka i klassen. Låt era 
barn läsa högt även hemma (titta gärna i elevens IUP, om det står att läsa en 
kvart hemma, gör det för då får eleven den extra träningen för att få bättre flyt 
när den läser). 

Eleverna kommer att få tillbaka sina skrivna texter v 12 (faktatexten och 
berättelsen), det blir en del att rätta, i vissa fall får elev skriva om en del av 
texten. 

På fredag börjar vi även med gruppsamtal (NP svenska, delprov A). 
Kunskapskraven för godtagbara kunskaper i svenska när det gäller att formulera 
sig och kommunicera är att eleven kan genom ett grundläggande ordförråd samtala 
om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna 
åsikter.  Samtalen kommer att genomföras vid flera tillfällen, varje elev deltar 
endast en gång.

Men nu är det dags att vila efter en arbetsam vecka.

Jag önskar er alla en trevlig helg!                             Mvh Inga

Planeringen för v 12 hittar ni i slutet av brevet.

****************************************************
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Planering v 12 

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

Matematik: klockan (analog); decimaltal; problemlösning; NP (delprov A, 
muntlig del)  

English: Chapter 22 (It’s snowing!)

Bild: illustrera berättelsen ”Min bästa dröm” 

Kristendom:  bibelverser; vi jobbar klart med Joh. 15 

HKK: se planeringen (veckobrev nr 9) 
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