
Hej allesammans! 
Veckan inleddes med introduktion av ny bokstav/ljud. Vi har nu arbetat med 
s, o, l, a, r, m, e, n och i måndags var det så dags för bokstav ”i” - gladmunnen 
(även ”e” är en gladmun). Vi har särskilt tränat på skillnaden mellan i och e. 
Det är inte helt lätt för barnen att höra skillnaden men vi har tittat i spegeln 
och hållit handen under hakan… I spegeln såg vi att gladmunnen ”i” får 
mungiporna att nästan gå hela vägen till öronen men när man ska säga  
gladmunnen ”e” är munnen lite mer öppen och därmed hakan längre ner. 
Låter det klurigt? Fråga era barn så tror jag att de kan förklara och visa! 

I början av veckan var vi även på miniutflykt till Gläntan; dels för att studera 
om vårt klassträd hade förändrats sedan vi var där sist, men vi passade också 
på att leka i skogen. 

Dagens besök på Konserthuset inleddes med att vi fick träffa olika musiker 
från orkestern. Kanske har ni sett husvagnarna som står uppställda på 
Götaplatsen? I dessa husvagnar tryckte vi ihop oss (8 st/vagn) och fick chans 
att träffa en musiker. Vi fick höra om deras instrument och även testa att 
spela. Till sist fick vi vara med om en konsert inne i Konserthuset. Dagen var 
riktigt bra, förutom den långa väntan mellan musikerträff och konsert… den 
höll på att ta musten ur både barn och vuxna MEN vi fixade det också! 

Vi hoppar över läsläxan kommande vecka eftersom jag inte hinner gå igenom 
ny bokstav p g a föräldrasamtalen. Passa gärna på att repetera föregående 
sidor och ge ditt barn en extra sagostund istället. Skrivläxa har vi som vanligt.  

Klass 1 och Sofia önskar er alla en härlig helg! 
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INFORMATION: 

Läxor:  

Läsläxa: 
Ingen läsläxa denna 
vecka 

Skrivläxa: 
Skriva av de 
meningar som finns 
på pappret som 
barnen fått med sig 
hem.  Påminn dem 
om att börja 
bokstäverna 
”uppifrån och ned” 
och att lilla ”l” ska 
vara högre än de 
andra bokstäverna.   
________________ 

Föräldrasamtal: 
Måndag 2/10 och 
tisdag 3/10 träffas 
vi för samtal. 
Förbered er genom 
att prata med era 
barn kring frågorna 
som jag mailat er.  
_________________ 

Evelyn: 
”Det var kul på 
Konserthuset” 

Ella: 
”Det har varit 

spännande att få 
olika djur i Vektor” 



  

 2


