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tis 1  

ons 2 geografiprov del 1, profil 

tors 3 idrott 

fre 4 engelskaläxa 

lör 5  

sön 6  

mån 7                                             v.10                        

tis 8  

ons 9 läsläxa, musikprov, profil 

tors 10  

fre 11 geografiprov del 2 

lör 12  

sön 13  

mån 14 idrott                                   v.11 

tis 15 NO-prov 

ons 16 profil 

tors 17 idrott 

fre 18 engelskaläxa 

lör 19  

sön 20  

mån 21 idrott                                   v.12 

tis 22  

ons 23 matteläxa, profil 

tors 24 idrott 

fre 25 engelskaläxa 

lör 26  

sön 27  

mån 28 idrott                                   v.13 

tis 29  

ons 30 matteläxa, profil 

tors 31  

 

 

 

 

 

Hej! 

Tänk vad skönt att ljuset börjat återkomma och 

att vi förhoppningsvis har lämnat 

covidsjukfrånvaron bakom oss. 

 

Dessvärre finns det ju andra saker som oroar 

oss alla. Det märks på barnen att de funderar 

mycket på vad som händer/ kommer att hända i 

Ukraina men även hur det kommer att bli här i 

Sverige. Vi försöker att bemöta de frågor de 

har och följer även Lilla aktuellt, som på ett 

pedagogiskt sätt pratar om dessa frågor.   

 

Jag har tidigare berättat om att eleverna på ett 

demokratiskt sätt valde att ha tre lite mindre 

geografiprov istället för ett stort. Ni ser 

datumen för två av dem här i almanackan. Det 

tredje delprovet kommer vi att ha fredagen den 

första april. Delprov ett handlar om 

jordskorpans förändringar s.8–15 samt om 

floder och berg, s. 20–23. Jag har informerat 

eleverna om att de kommer att få namnen på 

floderna och att det sedan gäller att placera ut 

dem rätt på kartan. Bergen kommer istället 

vara markerade och de ska skriva ut vad de 

heter. Dessutom kommer det att vara en del 

frågor på de saker de läst om. Delprov två 

handlar om Europas länder samt huvudstäder. 

De kommer då att få en Europakarta där alla 

länder är markerade med en siffra och de ska 

skriva vad länderna heter samt vad de har för 

huvudstad. Till sista delen kommer de att få ett 

häfte som de kan träna på.  

 

När det gäller provet i NO så kommer det att 

vara på kapitlet Surt och basiskt, s. 66–85. Vi 

kommer under lektionerna arbeta och repetera 

det som de behöver kunna inför provet. Så har 

de deltagit aktivt under lektionerna ska de inte 

behöva plugga särskilt mycket. Jag upplever 

fortfarande att en del av eleverna är lite 

frånvarande och svävar bort under lektionerna. 

Jag har förklarat för dem, att det inte är tänkt 

att de ska lära sig det som de behöver kunna 

hemma, utan under lektionerna.  

 

Projektet ”Ung” är igång och kurator Mattias 

och fritidshemschef Tomas har nu hunnit träffa 

eleverna vid fyra tillfällen. Inom kort kommer 

de att informera er mer om projektet. 

 

Nästa nationella prov kommer vecka 14, 5 och 

7 april. Denna gång är det engelska som gäller. 
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