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fre 1  

lör 2  

sön 3  

mån 4                                             v.19 

tis 5 idrott 

ons 6 profil, svenska läxa - läsa 

tors 7 idrott 

fre 8  

lör 9  

sön 10  

mån 11                                             v.20                          

tis 12 idrott 

ons 13 profil, svenska läxa - läxa 

tors 14 idrott 

fre 15 
engelska läxa, lässchemat 

lämnas in 

lör 16  

sön 17  

mån 18                                             v.21 

tis 19 idrott 

ons 20 profil, svenska läxa - läxa 

tors 21  

fre 22  

lör 23  

sön 24  

mån 25                                             v.22 

tis 26 idrott 

ons 27 profil, svenska läxa - läxa 

tors 28 idrott 

fre 29 engelska läxa 

lör 30  

sön 31  

 

 

 

 

 

Hej, 

Maj är snart här och enligt SMHI är det 

faktiskt redan metrologisk sommar!   

 

Denna vårtermin är, och kommer att bli, 

den mest annorlunda i mannaminne. 

Mycket har blivit inställt och uppskjutet. 

Många har varit hemma och varit sjuka 

men efter påsklovet har så gott som hela 

klassen varit på plats. Härligt! 

 

Vi fortsätter satsningen på läsningen och 

flera elever har själva sagt att de känner att 

det går bättre. Riktigt roligt! Den 15 maj 

ska lässchemat lämnas in men även efter 

det fortsätter vi med läsläxan.   

 

Klassen har nu fått lite extra stöttning i och 

med att Cecilia Salek, en tidigare elev, 

hjälper till under vissa lektioner.  

 

Jag vill även påminna om möjligheten att 

träna extra på Bingel. Jag lägger med 

jämna mellanrum ut riktade övningar till 

eleverna men de kan själva gå runt på ”ön” 

och jobba med de saker de känner att de 

vill/behöver träna på.  

 

Här kommer lite uppdatering på vad vi 

arbetar med i de olika ämnena: 

I Svenskan blir det mycket läsning men vi 

hinner även med en del annat så som att 

skriva och tala. 

I Engelskan fortsätter vi att arbeta med 

olika texter och framför allt med att våga 

prata. Vi har även börjat titta på en engelsk 

serie med engelsk text, vilket är väldigt 

nyttigt. 

Matten handlar om bråk, vilket de flesta 

verkar tycka är ganska lätt. 

Vi läser om medier i samhällskunskapen 

och det blir många intressanta 

diskussioner. 

Vatten och luft ägnar vi oss åt på NO-

lektionerna. 

 

Ha det gott i majsolen! 

 

                                     //Pia 

 


