
 

Veckans Läxa:    

     

      

      

      

      

 

Svenska: Nyckeln till skatten 
sista kapitlet,kap 24, Läxbok.  
Fortsätt att öva på orden från 
förra veckan, läxförhör på orden 
kommer nästa vecka!  
 
Matematik: ingen matematik 

 
Engelska: ingen engelska. 
 
 

  

        

    

  

   

    

Kom ihåg: 

  

  

      

    

Onsdag 21/4 Personalmöte, 
fritids stänger 16:00. Se till att ditt 
barn blir hämtat innan dess så att all 
personal kan medverka på mötet. 
Tack!  

 
Torsdag 22/4 – övernattning 
på skolan. 
 
Planeringsdag onsdag 12/5 – 
skolan stängd. 
 
Idrott som vanligt på onsdagar. 
 
 

      

       

   

  

  

Från ledningen: 

  
  
 
 
Önskar er en trevlig helg! 
Gunnel, Per och Johan 
 

 

    

      

  

  

  

Örnarnas Veckobrev v.15- 2021 
 
 

Hej alla örn – familjer! 
 
Härligt att se barnen efter lovet så pigga! Då Gunnel har suttit i karantän den här 

veckan har vi inte gjort några NP. Dessa fortsätter nästa vecka istället.  

 

Svenska: vi har arbetat med det sista kapitlet i Nyckeln till skatten så lyssna och njut 

av det sista kapitlet hemma. Vi har även arbetat med diverse stavning och ljud. Vi 

skrev klart berättelserna och skickade in dom till Natur och Kultur och deras tävling. 

Även kapitel 6 i den öde ön hann vi med. 

NO: den här veckan började vi med fotosyntesen och såg film, läste fakta och 

arbetade med arbetsblad. Vi skrev även en hypotes om hur vi tror att växter växer 

om de får sol och vatten och vad som händer när växter inte får vatten eller sol. 

Nästa vecka ska vi plantera skott i jord och ställa ut dessa. En del av växterna 

kommer få vatten och sol och en del inget. Om två veckor kommer vi se vad som 

händer med det som vi har sått och då få reda på om det vi trodde stämde. 

SO: här fortsatte vi att arbeta med stenåldern. Arbetsblad med fakta och frågor. Vi 

fortsatte med att titta på Arkeologens dotter och arbeta vidare med serien. Vi har 

även arbetat med värderingsövningar i halvklass. Som vanligt tittade vi på lilla 

aktuellt och på fredagen slutade vi med faxuellt. 

Matematik: arbetat klart med kapitel 7 och även diagnos 7. Extrauppgifter och 

matematikspel för de som blivit klara. 

Idrott: den här veckan spelade vi innebandy och det var populärt hos många. Det kan 

bero på den målvaktsutrusning vi har på Bergsund som man får klä på sig och då kan 

vara orädd i mål. 

Bild: i bilden har eleverna fått gjuta runstenar i gips, och vi har nu börjat att rista i 

dessa. De blir så otroligt fina, och barnen tycker att det är roligt! Nästa vecka 

fortsätter vi att rista, och sedan ska de målas!  

 

I detta mail bifogas information från ledningen.  
Vi bifogar även information om övernattningen.  
Vi vill veta vilka som inte skall sova över så maila och meddela på örnarnas mail: 
ornarna@lundaskolan.se  vi vill även veta om dom barn som inte sover över kommer 
på middag och frukost. Svara oss senast onsdag 21/4 Ang detta.  
 
 
Torsdag den 22 april kommer de örnar som vill få sova över på skolan. De som inte 
vill sova över är välkomna att vara med under kvällen och sen komma tillbaka för 
frukost. Mer information kommer! Vi firar då även att örnarna har gått 500 dagar i 
skolan! Och under fredagen kommer vi att ha pyjamas och gosedjursdag på hela 
skolan. 
 

Trevlig helg! Önskar Petra, Stefan och Gunnel!!  

mailto:ornarna@lundaskolan.se

