
Hej allesammans! 
Jag tror att veckans höjdpunkt var skridskoåkningen på Isdala! Vilket 
engagemang och vilken kämparglöd vi fick se prov på! 
Det var härligt att se att alla kämpade på; för vissa var 
det lätt och för andra krävdes det större ansträngning 
men det viktigaste är ju ändå att man inte ”lägger sig 
platt” och ger upp och det gjorde sannerligen ingen. Ett 
stort ”hurra” till alla härliga skridskoåkande barn! Ett 
stort tack vill vi också rikta till de föräldrar som var med 
på Isdala! Jag mailar er alla några bilder från dagen.  

Att avnjuta sin matsäck kan även vara dagens 
höjdpunkt! Se bilden till höger… 

 

Tror att ni alla håller med om att 
barnen behöver komma ut och få luft och leka av sig på 
rasterna. Dock har vi på 28:an den senaste tiden haft 
problem med barn som vill vara inne på rasterna, vilket 
orsakar problem. Vi har ingen möjlighet att ”rastvakta” 

inomhus (vilket skulle behövas) och vi har därför bestämt att vi låser 
ytterdörren under rasterna. Vi kommer att uppmana barnen att gå på 
toaletten vid lämpliga tillfällen men skulle man ändå behöva gå under 
rasten så låser gärna rastvakten upp dörren. Låsningen av ytterdörren görs 
på prov under en vecka eller två och därefter får vi utvärdera tillsammans 
med barnen.  

Det verkar som att ni har lyckats komma in på skolan trots kodlås. Viktigt är 
att haspen måste läggas över dörren, precis som tidigare. På insidan finns 
inget lås och om haspen inte ligger på är det bara för barnen att öppna 
dörren och gå ut. Tack för att ni hjälper oss med detta! 

Barnens tankar kring veckan som gått: 

I onsdags var vi på Isdala och åkte skridskor. Det var väldigt roligt att 
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INFORMATION: 

Läxor: 
1. Sid 47-51 i 

Munläs. 
2. Matteläxa -öva 

addition. 
Denna vecka 
blir det träning 
av talområde 
0-20. 
Träningen ska 
precis som 
föregående 
vecka göras 
vid fyra olika 
tillfällen.  

Sportlovet: 
I mapparna finns 
lapp från fritids 
som ska fyllas i 
och skickas 
tillbaka senast 
26/1. 



åka! Man kunde hyra skridskor om man inte hade egna. Vi lekte jage och jagade fröken Sofia… Det 
var många som övade på att åka skridskor fortare och vi fick spela hockey på lilla planen. I början 
var det lite svårt att åka skridskor men till slut var det många som lärde sig att åka. 
 Vi har lärt oss bokstaven ”å” (rundmunnen) och arbetat i Skrivläs. Vi har också skrivit ord på våra 
magnettavlor och läst i par och i helklass (körläsning). 
 Vi har lärt oss mer matte och vi har jobbat i vår mattebok. Fröken har pratat och berättat om 
”talhuset”. I talhuset bor det ental, tiotal och hundratal. Än så länge….   
 På kristendomen hörde vi berättas om när Jesus hittade sina lärjungar. Vi fick också en ny 
kristendomsbok där vi skulle rita och skriva om det vi pratat om. 
 På idrotten lekte vi ”sten-sax-påse-jage”, gjorde fågeldansen och ”djur-följa-John”. Vi lekte också 
killerball blandat med jägarboll.   

Filma och fotografera? 

I barnens mappar finns ett brev som handlar om dokumentation av fonomixarbetet. Läs igenom 
brevet, fyll i svarstalongen och skicka tillbaka till skolan så snart som möjligt, dock senast 26/1.  

Till sist en hälsning från 
veckans klassvärdar; 

Önskar er alla en riktgt trevlig helg! 
Hälsningar Sofia

Simon: 
”Det är kul att jobba i 

matteboken”

Joline: 
”Vi har lärt oss mycket i 

Skrivläs”


