
 

 

VECKOBREV V.9 

Nu är vi framme vid sista veckan innan sportlovet och det händer lite den här veckan, vi ska 
både på teater på tisdag och sen bada på torsdag och på fredag tänkte jag ha filmmys innan 
lovet. På fredagen och filmmyset så får eleverna ta med sig popcorn eller chips eller något 
annat gott. Dock inte godis. Det får dricka loka, loka crush, vatten eller saft, inte läsk! Här 
kommer det att finnas popcorn och saft men man får ta med sig själv om man vill. 

Idrottslektionen utgår på torsdag eftersom vi då åker och badar på hällåsen. Sexorna kommer 
att få göra en del av livräddningen denna dag och det är delen att de ska ta sig ur en isvak. 

Jag har gjort en förändring med läxorna. Jag har tagit bort bokskåpet, d v s läsläxan och jag 
har ersatt den med matteläxa, matteläxan ska göras tio min om dagen och man får välja själv 
från dag till dag om man vill göra matte via elevspel.se eller om man vill arbeta i ett häfte 
(som eleverna får med sig hem i dag) eller om man skulle vilja arbeta i boken. Man får 
absolut göra mer än tio min om man skulle vilja men man måste göra minst tio min om dagen. 

 

Lite datum att hålla koll på: 
• Den 1/3 är det teaterdags igen i Söderhamn 
• Den 3/3 är det bad på hällåsen, isvak för sexorna 
• Den 7-11/3 Sportlov! 
• Den 17/3 Friluftsdag, Järvsö! Lämna in lapparna! 

 
Viktiga nummer: 

• Sjukanmälan till skolan görs på 0270420166 
• Automatisk sjukanmälan görs på 0515-777617 (kom ihåg att sjukanmäla varje 

sjukdag). 
(Ni får gärna skicka ett sms till mig vid sjukdom också/eller) 

• Skolmobilen 0727043948 
• Skolsköterska Kerstin 0702194683 

 

 

Läxorna finns på baksidan 
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Veckans ord klass 5 (fredag den 4/3) 
Berg 
Borg 
Torg 
Kaffekorg 
Vargtjut 
Färgpenna 
Svalg 
Helgdag 
Havsalg 
Älgtjur 
Sälj 
Svälj 
 
Veckans begrepp (fredag den 4/3) 
Lön – pengar man får för arbete 
Massmedia – när information kan nå ut till många människor 
Medier – de hjälpmedel vi använder för att kunna kommunicera med andra människor 
Minoritetsspråk – språk som talas av en mindre grupp människor i ett land 
Mobbning – att bli illa behandlad under lång tid 
Motion  - förslag som någon i riksdagen lämnar till riksdagen 
Multinationell  - ett företag som har verksamhet i flera länder 
Mänskliga rättigheter – en lista över vad alla människor har rätt till som man har enats om i 
FN 
Norden – länderna Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island hör till ett område som 
kallas Norden 
Ordförande – en person som leder ett möte 
Politiska partier – föreningar för människor som tycker ungefär likadant om hur vi ska ordna 
vårt samhälle 
Proposition – ett förslag från regering till riksdag 
 
Matematik 10 min om dagen 
 
Nyhetsläxa till fredag den 4/3 
 
Individuell Engelska till onsdag den 2/3 
 
Gå gärna in på bloggen: www.stratjarasixten.blogg.se (Jag ska bli bättre på uppdateringar) 
 
 
Ha en underbar helg! 

http://www.stratjarasixten.blogg.se/

