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mån 1  idrott                                    v.9 

tis 2 
friluftsdag, se separat 

information 

ons 3 idrott 

tors 4 svenska läxa, tabelltest 

fre 5 engelskaläxa, profil 

lör 6  

sön 7  

mån 8 idrott                                   v.10 

tis 9 svenskaläxa 

ons 10 idrott                                     

tors 11 tabelltest 

fre 12 engelskaläxa, profil 

lör 13  

sön 14  

mån 15 idrott                                   v.11 

tis 16 svenskaläxa 

ons 17 idrott                                     

tors 18 tabelltest 

fre 19 engelskaläxa, profil 

lör 20  

sön 21  

mån 22 idrott                                   v.12 

tis 23 svenskaläxa 

ons 24 idrott                                     

tors 25 tabelltest 

fre 26 engelskaläxa, profil 

lör 27  

sön 28  

mån 29  idrott                                  v.13 

tis 30 svenskaläxa 

ons 31 idrott                                     

 

 

 

 

Hej! 

Då var vi igång igen efter sportlovet. Februari 

har passerat i ett rasande tempo och det märks 

att vi går mot ljusare tider.  

 

På tisdag, 2 mars, är det dags för friluftsdag. 

Innan sportlovet fick ni information om dagen, 

så uppdatera er så att ni vet vad som gäller. 

Alla ska ha med egen matsäck. 

 

I svenskan har vi nu börjat läsa boken Du och 

jag. Precis som förra året kommer vi att arbeta 

med boken både i skolan och hemma. Eftersom 

vi nästa vecka inte har några lektioner i skolan 

på tisdag kommer eleverna istället att ha denna 

läxa till på torsdag. De ska läsa och svara på 

frågorna. Både text och frågelapp med svar ska 

tillbaka till skolan.  

 

När de gäller matematik fortsätter vi nu i 

boken efter att ha repeterat moment som jag 

märkt att de haft svårt för. För att underlätta 

det fortsatta arbetet kommer de elever som 

ännu inte automatiserat tabellerna få en extra 

läxa/vecka. Det som kommer att gälla nu är 

multiplikationstabellerna, om ni inte fått annan 

information. När eleven klarat alla tabeller, 

addition, subtraktion och multiplikation, mailar 

jag er så att ni på så sätt vet att ert barn inte har 

denna läxa. Har ni inte fått mail från mig har 

de alltså denna extra läxa som naturligtvis kan 

variera över tid, dvs när de kan multiplikation 

får de jobba vidare med addition och 

subtraktion.  

 

I geografi läser vi nu om Norden. Under 

arbetet kommer vi även att se Geografens 

testamente som är en spännande tv-serie om 

Nordens geografi.  

 

I NO/teknik kommer vi att arbeta med NTA-

lådan, Kretsar kring el. Detta kommer 

innebära att vi kommer att arbeta mycket 

laborativt. Vi kommer därför inte göra alla 

uppgifter som finns i boken eftersom dessa 

kommer att gås igen i detta tema. 

 

Det var allt för denna gång! 

 

  // Pia 

 

pia@ahlaforsfriaskola.se 
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