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– De lär för livet 
   

 Veckoplanering 3A Arken 
 

Vecka: 34 

Månad: augusti 

År: 2022 

 

Måndag 22/8 Musik 

Tisdag 23/8 Idrott 

Onsdag 24/8 Slöjd 

Torsdag 25/8  

Fredag 26/8 Lämna in läsläxan kap 1 s. 8-13 Läxblad  

Idrott 

Hej! 

Vill säga att det var så roligt att få träffa alla eleverna igen efter 

sommarlovet. Denna vecka har vi i mjukstartat med lite lättare uppgifter 

men nästa vecka får vi växla upp.  

 

Läsläxa 

Vi har läsläxa enligt samma struktur som föregående läsår.  I år heter 

boken Nyckeln till skatten. Vi läser ett nytt kapitel varje måndag och den 

ska läsas hemma samt att läxbladet (ligger i en plastficka) ska lämnas in på 

fredagen (vill man ha helgen till läsläxan går det bra att lämna in den på 

måndagen veckan efter). Hjälp era barn lite extra nu i början på terminen 

med läsläxan, många elever backar lite i läsningen efter sommaren och det 

vill vi gärna träna upp så fort som möjligt. 
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Idrott 

I trean har eleverna idrott 2 ggr/veckan, tisdagar och fredagar. De är då i 

blandade grupper tillsammans med andra 3:or på skolan. Robin Svensson blir 

deras idrottslärare. Låt dem komma ombytta till skolan på morgonen och ta 

med handduk och andra kläder. Skor är inget tvång men Robin 

rekommenderar skor. Inget ombyte eller dusch denna vecka. 

 

Mobiltelefoner 

Eftersom eleverna får ha med sig telefon till Oasen har vi i klassen bestämt 

att vi lägger dem i en låda på morgonen, som vi förvarar i klassrummet, och 

sen får de ta dem med sig när skoldagen är slut. De ska vara på ljudlös. 

 

Oasen 

För de elever som är inskriva på Oasen fyller ni i tiderna på IST 

hämta/lämna. Ska eleven av någon anledning inte gå till Oasen en 

eftermiddag, utan hämtas på Arken vid skoldagens slut måste detta skrivas 

in i IST hämta/lämna (frånvaro från fritids) så personalen på Oasen inte 

väntar på att eleven ska komma dit. Eleverna har fått med sig två papper 

med information från Oasen idag. 

 

Jag har skickat hem personblad som ni fyller i och lämnar tillbaka snarast. 
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I klassen i år kommer jag, Rosita Erliksson, Lotta Jönsson och Lina Granrot 

(från Oasen) vara. 

 

Jag kommer vara ledig tors- fre 25-26/8 Rosita och Lotta J kommer vara i 

klassen. 

 

Ha det fint! 

 

Hälsningar 

Ann-Marie 


