
Vecka 16 
Svenska Följa upp filmen Catwalk. Ni som inte var i skolan idag kan se den själva 

på svtplay under helgen. 

 Under resterande delen av terminen kommer vi arbeta med ett 

romanprojekt i nio kapitel, Monstret. Under veckan kommer vi arbeta med 

att skriva en spännande inledning och att beskriva känslor. 

Matematik Vi fortsätter att repetera inför de nationella proven som vi har förlagt till 

måndag och torsdag vecka 18.  

Biologi Livets utveckling 

Geografi Förändringar i jordskorpan 

Engelska Holly Hobby och läsa en bok på engelska 

Teknik Bedömningsuppgift om elektricitet 

Läxor 
Läsläxa Måndag till fredag. Sista bokredovisningen för läsåret ska vara klar vecka 

21. Under de kommande veckorna tar var och en ansvar för att läsa och 

förbereda en bokredovisning. Träna på att redovisa så att du är förberedd. 

Matte Måndag till fredag. Läxa 22 

Engelska Till 30/4. Läsa klart boken och skriva en redovisning. 

Övrigt 
Väckelsång 210416 

Till alla vårdnadshavare i Väckelsång skola och förskola 

I dagsläget har vi ingen medarbetare som är sjuk i Covid -19. Smittan finns i samhället, och det finns 

familjer som håller sig i karantän. Vi har i dagsläget elever som testats positivt. Det handlar om ett 

litet antal. De har varit hemma sedan påsklovet, och har nu tillfrisknat På måndag har de gjort 

karantändagarna som folkhälsomyndigheten rekommenderar. Se rekommendationerna här: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/ 

Enligt regionens smittskyddsläkare är situationen i länet sämre. Fler smittade är inlagda, och 

smittspridningen tycks fortsätta öka. Samtidigt fortsätter vaccinationerna och restriktionerna. Det 

bör betyda att utvecklingen vänds under våren. Vi behåller samma restriktioner som varit ett bra tag 

nu. Tänk på att ta del av folkhälsomyndighetens information! Håll avstånd! Verksamheten inom 

skola, fritidshem och förskola kommer att fungera som tidigare.  

Har du frågor kring ovanstående går det bra att ringa Robert Jonasson 0702305096 

Trevlig helg,  

Therese 

0728 892 196 
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