
 

VECKOBREV V.39 

Veckorna går så himla fort nu och det börjar kännas riktigt höstigt, men med det också väldigt 
vackert i höstens alla färger. Som ni fick information om via mail i tisdags så har eleverna 
vart lite dåliga på att förvalta sin tid och därför får ta hem och arbeta i kapp lite. Jag vill att 
detta ska vara klart på måndag den 26/9. Tyvärr åkte jag på en riktig förkylning så jag skriver 
detta brev ifrån sjuksängen. Jag var bara på plats i tisdags och vilar för en kommande frisk 
vecka till nästa vecka. Marcus har vart med klassen de dagar jag har vart borta. 
Jag valde att uppdatera orienteringen denna gång genom att eleverna fick spela pokemon go 
och i stället för att leta vimplar så fick de leta pokemons, jag hade velat vara på plats och vart 
med men jag tror att det var lite uppskattat i alla fall, några var till och med nära på att hitta 
picachu ;)  
 
Till veckan ska vi börja med att skriva berättelse på svenskan, vi har utelek på idrotten på 
onsdag, så utekläder och handduk behövs. Jag påminner än en gång om skor om inte ni vill ha 
hem trasiga strumpor  Vi fortsätter som tidigare med geografin i SO. Jag berättade i förra 
veckobrevet att vi skulle börja med foto och film på bilden, tyvärr blev det inte så denna 
vecka när jag var sjuk, de fick då göra höstträd av material de hittat ute, det ska bli spännande 
att se resultatet. Vi kör foto och film ifrån nästa vecka i stället och det ska bli minst lika 
spännande. 
 
Jag tycker att det fungerar väldigt bra med klassen och lär känna min nya grupp bättre och 
bättre för varje dag, det är en härlig grupp med många viljor, vilket är ju toppen! Jag försöker 
arbeta mycket med att alla ska få fram sin vilja på ett bra sätt och det sker framsteg varje dag. 
Det känns som att vi börjar hitta en grundtrygghet i gruppen och det är toppen, så alla kan 
våga utvecklas och ta plats i klassrummet. 
 
Lite datum att hålla koll på: 

• 13 Oktober fotografering 
• 25 Oktober Bad, sexorna ska göra livräddning 
• 14 December bad 

Viktiga nummer: 
• Sjukanmälan till skolan görs på skolplatsen. Ni loggar in med ert bankid. (Om 

den möjligheten inte finns så hör av er till skolan på 0270420166) 
 (Ni får gärna skicka ett sms till mig vid sjukdom också) 
• Skolmobilen 0727043948 
• Skolsköterska Inger 027075156 

 

Läxor hittar ni på baksidan 



Veckans ord klass fem (till 30/9) Glosor klass 5 (till 29/9) 
Smällt   Brilliant – ”toppen”  
Smält   Coke -  Coca Cola 
Stänkt   Later - senare 
Stängt    Sports - sport 
Vällt   Cheap - billig 
Vält   Expensive - dyr 
Svällt   Skateboard - rullbräda 
Svält     
Släckt    
Släkt     
Skyllt     
Skylt     
 
Veckans begrepp klass 6 (till 30/9) 
Öken – ett mycket torrt område med lite växtlighet 
Tundra – ett trädlöst område med permafrost 
Savann– slättlandsområde med högt gräs, enstaka buskar eller träd, främst i Afrika 
Stäpp– trädlöst, gräsbevuxet område i klimat med tydlig torrperiod 
Permafrost– tjäle, frusen mark, året om 
Intensiv– stark, kraftig 
Sumpig – vattensjuk, våt, blöt 
Pipeline – oljeledning ovan jord 
Inuiter– eskimåer, ursprungsbefolkning i Arktis, nordöstra Asien, norra Nordamerika och 
Grönland 
Samer– Ursprungsbefolkning som lever i norra Finland, Norge, Sverige och Ryssland 
Samojeder – Ursprungsbefolkning som lever i norra Ryssland 
Myr – Mosse, kärr, våtmarksområde med torv 
 
Glosor klass 6 (till 29/9) 
Agree – Hålla med   Treasure – Skatt 
Busy – Upptagen  Wood – Skog   
Cottage – Stuga    Inside– Inuti 
Bark – Skälla   Polite – Artig 
Call – Ropa på   Start – börja   
Detective – Detektiv  Tail – svans   
Hunt – Jaga   Wag -  Vifta  på 
Leaves – Löv  Writer – Författare  
Spot– Fläck 
Strange – Konstig 
 
Läsläxa: Pojken och Tigern kapitel 4 (På stencil) till onsdag den 28/9 
Nyhetsläxa: Till torsdag den 29/9 


