
 
 
 

  
 

                                                                                                                                                                                             

Veckobrev vecka 20 

 

Händer framöver:   

• På måndag har Blåa gruppen 

idrott. Det är viktigt att eleverna 

packar med sig idrottskläder, 

inomhusskor, handduk och 

vattenflaska. 

• V.21 (tors-fre) Skola och fritids är 

stängt (helgdagar).  

• V.22 (tors) Utflykt till Vårby strand 

under förmiddagen. Ha kläder efter 

väder.  

• V.23 (mån) Skola och fritids är 

stängt (helgdag).  

LÄXOR: 

Fre: Matteläxa 14 s.28–29.  

 

PROV: 

V.21 (tis) unit test i engelska. 

Instuderingshäfte har delats ut.  

V.22 (tis) Kapiteltest i matematik.  

V.22 (ons) Geografiprov.  

 

Sjukanmälan görs på nr. 08-710 49 

49 senast kl. 07:50, klicka 2 för att 

komma till Myran. Fritids: Klicka på 

4 för att komma till fritidstelefonen.  

Det går även bra att skicka ett sms 

vid sjukfrånvaro till nr. 0700809160 

 

 
Hej på er!  

Nu är det inte så många skoldagar kvar till sommarlov, på måndag är det 17 

skoldagar kvar.  

 

I matte har vi denna vecka börjat jobba med det sista kapitlet ”Geometriska 

objekt, massa och volym”. Vi har vi arbetat med de olika geometriska objekten 

som är 3 dimensionella.  

 

I svenska har vi denna vecka har eleverna fått rätta till sina berättelser utifrån 

kompisresponsen, dessutom har skattat sig själva utifrån matrisen för projektet. 

Vi har även lyssnat på Mio, min Mio och diskuterat kring innehållet.    

 

I religion har eleverna fortsatt forska om en av de fem världsreligionerna, denna 

vecka har de flesta börjat skriva faktatext om religionen.  

 

I geografi har vi fortsatt arbetet med Europa. Vi har denna vecka tittat på avsnitt 

6 av ”Geografens testamente”, diskuterat kring innehållet och arbetat vidare i 

vårt arbetshäfte. Denna vecka har det varit fokus på Spanien och Portugal. 

Dessutom har vi diskuterat kring halvöar, bergskedjor samt skillnaden mellan 

inland- och kustklimat.   

 

I NO har vi denna vecka arbetat vidare med ”Vår och sommar” och även haft ett 

kapiteltest på detta via Bingel. Dessutom har vi fortsatt dokumentera 

planteringen.  

 

Tack för denna vecka, vi önskar er en trevlig helg!  

 

/ Cecilia & Rita  

 

 

 

 

Läxhjälp 

mån-tis 14–15 


