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God fortsättning på det 
nya året! 

Hej! Nu börjar vi med nya krafter igen!
På tisdag, den 9 januari, ska våra elever sjunga i kyrkan inför 
alla Vasaskolans elever. Vi samlas för en kort körövning kl 
9.15 i Johannebergskyrkan. Eleverna som är på fritids 
(som är öppet som vanligt denna dag) följer till kyrkan med 
klassläraren. 

Det kommer att vara samma läxdagar även på vårterminen: 
läsläxan/matte/NO till torsdag, veckans ord till fredag. Jag ser 
läxorna som en viktig del för att befästa de skrivreglerna, 
begrepp och fakta vi jobbar med i skolan (inlärningsprocessen 
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Vårterminen 2018 

Den 9 januari startar 
vårterminen.  Åk 2 
samlas i 
Johannebergskyrkan 
kl 9.15 för en kort 
körövning 
(gudstjänsten börjar kl 
9.45) 

****************************** 

STADSBIBLIOTEKET 

Bibliotekskortet (och 
lånade böcker) medtas 
på onsdag, den 10 
januari 

*********************** 

Skridskodagen 17/1 

Den 17 januari har vi 
skridskodagen. Det är bra att 
se över barnens skridskor  och 
hjälm (det kommer att finnas 
möjligheten att hyra dem), 
överdragsbyxor, varma 
vantar… Den dagen ska 
eleverna ha egen matsäck 
med sig. 

VECKOBREV 
Info v 2 åk 2
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kräver en del övning för att nå en bra färdighet!) 

Svenska. Vi kommer att fortsätta jobba med läsinlärningen (=läsläxan kommer att vara stående) och 
läsförståelsen; med hjälp av Munläs och Skrivläs-böckerna fortsätter vi att prata om sambandet mellan 
ljud och bokstav samt stavningen (j-ljudet ska vi fortsätta med nu i början av terminen). 

Nästa vecka ska vi börja arbeta med hur man skriver en text (inledning, handling, slut; meningar). Det 
kommer innebära planeringen av berättelsen, att skriva ett utkast, få respons och rätta och, till slut, 
renskriva texten (med läsbar stil och rättformade bokstäver och med rättstavade vanligt 
förekommande ord, med stor bokstav i början av meningen och med en punkt/frågetecken/
utropstecken i slutet av den). Det är ett arbete som kommer att kräva en del kreativitet, tid, flit och 
uthållighet! 

Matematik. Vi börjar med några problemlösningar (i Prima 2 A + stenciler). Nästa vecka får eleverna 
nya ma-böcker (Prima 2B).  

Nytt för terminen är att vi gör en matte-satsning i åk 2 med programmet Vektor. Programmets 
matematikundervisningen bygger på träning av tallinjen/talraden med hjälp av appen ”Vektor” som är 
framtagen av en forskargrupp under ledning av Torkel Klingberg. I praktiken innebär det att alla 
elever  jobbar med programmet på I-Pads varje dag (måndag-torsdag). Det är skoldagens sista 
arbetspass (13.15-14.00) som kommer att ägnas åt projektet.  Kort sagt: det kommer att bli två ma-pass 
per arbetsdag (måndag-torsdag) tom sportlovet.  Vi börjar med ”Vektor” på onsdag.

NO/SO. Vi börjar med geografin. Temat är världshaven och kontinenter. 

Bild. Vi fortsätter med färgläran: grundfärger + måla efter en känd konstnär. Vi ska prata om bilder 
och illustrationer (t ex 
illustrationerna i boken vi läser 
tillsammans). Alla elever kommer 
under terminens gång att berätta om 
en bild (begrepp: bakgrund, 
komposition, teknik, kalla och 
varma färger, grundfärger, blandade 
färger). I höstas hann vi jobba med 
att blanda färger, under en av 
vårterminens bildlektioner kommer 
vi att separera färger.

Kristendom. Vi läser vidare i 
Berättelsebibeln (Mose och den stora 
flykten börjar vi med). Mot våren tar 
vi upp berättelser om Jesu liv från 
Nya Testamentet.

Musik. Filippa Eltzer-Rutkersson 
fortsätter att hålla i 
musiklektionerna. Förutom sång 
kommer eleverna bekanta sig med 

Vasaskolan �2



Vasaskolan 8 januari 2018

olika musikinstrument.

Idrott och hälsa. Louise Carlander undervisar i ämnet. Den 17 januari har vi på lågstadiet en  
gemensam skridskodag. 

Det här är en väldigt kort översikt över det arbetet som vi ska genomföra under vårterminen. Vi ska  
jobba med fler områden i NO/SO (kroppen; olika material och källsortering  mm).  Jag kommer som 
vanligt att informera alla elever och er, vårdnadshavare, om allt vi gör under det kommande halvåret 
både i klassrummet och i veckobrev.

Mappen ska medtas varje dag till skolan (på fredagar kan den ”vila” i bänken i väntan och längtan på 
de nya läxblad, böcker eller skrivhäften som kommer att delas ut på måndagar).

Veckobrevet publiceras på Vasaskolans hemsida varje fredag (eftermiddag), jag skickar alla brev även 
via e-post (om tekniken spelar spratt så gör jag allt för att informationen når er senare på kvällen eller 
att ni får ett pappersbrev på måndag via mappen). Angående e-post-adresser: jag kommer att kontakta 
några av er för att kolla upp aktuella adresser, det har visat sig att några adresser inte stämmer. Det 
handlar om några enstaka fall - har ni inte fått ett pappersbrev i barnets mapp, så är allt i sin ordning. 

Jag hoppas på ett gott samarbete mellan skola och hem även under den kommande terminen! 

Mvh Inga 
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