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2017-03-24

Veckan som gått:
Vi har fortsatt och avslutat arbetet runt de nationella proven i svenska. Nu är
alla dessa delprov avklarade. De elever som har missat något/några delprov
pga sjukdom kommer att få göra dem under nästa vecka. Under vecka 13 har vi
inga nationella prov men vecka 14 och 16 kommer vi jobba med de nationella
proven i matematik.
Mer information om de nationella proven går att hitta på sidan
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov.
Det här var vår student Gabriellas sista vecka hos oss. Vi önskar henne lycka till
och vi kommer verkligen sakna henne.
Eftersom klassen har samlat ihop 10 stjärnor igen så hade vi ”belöningstimme”
i klassrummet igår. Film med popcorn och saft röstades fram den här gången
och det blev en jättemysig timme. Nu jagar klassen nya stjärnor 
Nästa vecka: Vi får återigen besök av författaren Anneth Skåhlberg. Eleverna
ska få göra klart sina fina böcker och hon fortsätter att inspirera till skrivande.
Hon är med vår klass halva fredagen.
Vi går till biblioteket på onsdag. Om eleverna vill låna hem böcker måste de ha
eget lånekort med sig.
Hela veckan kommer vi arbeta med repetition i matematik. Vi kommer jobba
med blandade uppgifter och sen får eleverna träna på just det som de tycker är
svårt.

Vecka 13
Måndag

Tisdag

Slöjd

idrott
Läxhjälp
14.30

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Musik

14.15 Elise
14.45 Emil W

idrott
Läsläxa/läslogg
redovisas.
Anneth
Skåhlberg
jobbar med
klassen.

Vi går till
biblioteket
13.30 Nilo
14.00 Mira-Lee

Fredag

13.30 Oskar
14.00 Patrik
14.45 Isa

Läxor:
 Lästräna kapitel 22 ”Skatten på sin rätta plats” (med läslogg)
 Arbetsboken s.48 (s.49 är frivillig)
 Matteläxa, löst blad om stapeldiagram och linjediagram.
Kom ihåg att svenskaläxan och matteläxan lämnas in på onsdag. Läseboken
måste vara här på fredag när de ska läsa upp läxan.

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

