
Hej! 
Skolveckan avslutades med besöket till Konserthuset.  

Idag gick vi till Konserthuset. Vi fick dansa. Samtidigt fick vi höra på musik. Sen 
gick vi till ett annat rum och fick höra på musik igen. Det var kul. Sen fick vi 
göra egna toner till tre personer. En av dem spelade trumpet. En annan cello och 
en annan spelade xylofon och trummor. Det som var bäst var att dansa. (Set) 

Vi fick göra figurer som var typ noter. Jag tyckte det var kul. (Menar) 

                                                        * 

Vi har genomfört första läxförhöret där man skulle komma ihåg fakta om 
judendomen, kristendomen och islam. Resultaten visar att vi behöver träna 
på läsförståelse och träna arbetsminnet. Eleverna har varit aktiva när vi har 
diskuterat filmen om de tre religionerna.  

När jag rättar elevernas Skrivläs, Språklära och Läsförståelse så upplever jag 
många gånger att uppgifterna görs lite för snabbt:  bokstäverna formas 
slarvigt, det är fortfarande svårt att komma ihåg att börja en mening med 
stor bokstav och sätta punkt i slutet av den, vid eventuella rättningar suddar 
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LÄSLÄXA 
(måndag-torsdag) 

Läs varje dag 
minst en kvart 

Läsprotokollet och 
boken delas ut på 
måndag v 48 

Läsprotokollet 
(målsman signerar 
vid varje lästillfälle) 
medtas på fredag 

LUCIASÅNGER 
Lär dig 
sångtexterna utantill 

VECKANS ORD 
(läxförhör på 
fredag) 

get, geting, gevär, 

gift, gitarr, gädda, 

gäspar, gök, ge, 
göra



man slarvigt eller skriver över så att det är svårt att tyda det man har skrivit. Många behöver fortsätt 
träning med att forma bokstäverna rätt. Eleverna ges tillräckligt med tid att skriva sina övningar och 
de får respons på sitt arbete. Det är uthålligheten 
och noggrannheten vi får jobba mer på.  

PLANERING v 48 

SV: j-ljudet (vi fortsätter med läs- och 
skrivövningar) 

Vi börjar läsa en gemensam bok med hela klassen. 

Boken heter SNÖRET, FÅGELN OCH JAG (av Ellen 
Karlsson och Eva Lindström). 

MA: subtraktion i talområdet 0 till 20 

SO: några berättelser ur Torah, Bibel och Koran 

LUCIA: sångövningar; det är dags att tänka på kläder för stjärngossar, tärnor, Lucian och 
pepparkaksgubbar 

From måndag jobbar Vefa som resurs i klassen. Hon kommer att vara i klassen vid fyra tillfällen i 
veckan. 

Trevlig helg!                                                                                1 JOH 3:1 

Mvh Inga 
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MÄRK VÄL! 

På onsdag är det STUDIEDAG
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