
Vi har trygga, motiverade och stolta elever som kan vill och vågar. 

– De lär för livet 
   

 Veckoplanering 3A Arken 
 

Vecka: 49 

Månad: december 

År: 2022 

 

Måndag 5/12 Musik 

Tisdag 6/12 Idrott  

Onsdag 7/12  

Torsdag 8/12 Jultemadag på Arken 

Matteläxa, arbetsblad med julmatte. Ingen inlämning 

denna vecka, uppgiften påbörjas v 49 med lämnas in 

torsdag v 50 

Fredag 9/12 Idrott 

Inlämning läsläxa, inte Nyckeln till skatten. Annat 

arbetsblad med text och frågor om julen. 

Hej! 

Läxorna ser lite annorlunda ut fram till jul. Läsläxan blir texter om julen 

och även matteläxan kommer ha ett jultema och är inte digital. Vecka 49 

får eleverna som läsläxa en text med frågor som ska läsas och skrivas 

hemma och en ny text v 50. I matten får eleverna uppgifter som sträcker 

sig över 2 veckor, alltså ska matteläxan lämnas in torsdag v. 50. Här får 

eleverna träna på att lägga upp sin matteläxa jämnt fördelat under 2 

veckor. Matteläxan får de med sig hem imorgon fredag. 

 

I matten avslutar vi nu multiplikation och går över till division. I 

svenska/so/bild jobbar vi med olika texter och skapande kring julen. I no 

avslutar vi arbetet om flyttfåglar och börjar arbeta med livscykler och 

näringskedjor i naturen. 



Vi har trygga, motiverade och stolta elever som kan vill och vågar. 

– De lär för livet 
   

 Veckoplanering 3A Arken 
 

 

Nu är alla utvecklingssamtal avklarade och jag vill tacka alla elever och 

vårdnadshavare för bra och givande samtal.  

 

Idag torsdag hade vi tipspromenad tillsammans med de andra 3:orna på 

skolan. Eleverna gick i blandade grupper från de olika avdelningarna. En rolig 

aktivitet.  

 

Fram till jullovet kommer eleverna lyssna på Sveriges radios adventskalender 

varje dag mån-fre, lyssna gärna på den hemma på lördag och söndag eller 

och om ni är sjuka eller lediga. https://sverigesradio.se/julkalendern  

 

Lucia kommer vi fira tillsammans på Arken på morgonen onsdag den 14/12 

likt vi gjort tidigare år, inbjudan ligger på bloggen. 

 

Påminnelse att jag gärna vill ha tillbaka de personblad jag skickat hem med 

några elever. 

 

Vill påminna er som ska vara lediga i anslutning till jullovet att se till att era 

barn, innan jullovet, får med sig material att jobba med under ledigheten. 

 

Hälsningar 

Ann-Marie 

https://sverigesradio.se/julkalendern

