
Hej allesammans! 
En vecka går så fort när man har roligt! Det är 
fantastiskt att få leda arbetet bland era barn och 
för varje vecka se dem utvecklas både rent 
kunskapsmässigt men också vad 

gäller ansvarstagande och självständighet. Jag 
försöker, så ofta det går, att visa barnen tydliga 
exempel på just detta så att de själva blir medvetna 
om sina egna framsteg och styrkta i att träning ger 
färdighet. Det gäller att hålla ut och träna! 

Idag har barnen fått säga sin åsikt kring låsningen av entrédörren 
under rasterna. När jag idag frågade barnen var de i princip 
överens om att det fungerat bra. Har ni hört något annat får ni 
gärna prata med någon av oss vuxna på 28:an. Självklart kan 
några enstaka barn tycka att det var bättre med en olåst dörr men 
flertalet verkar ha tyckt att det fungerat bra.  

Barnens tankar kring veckan som gått: 

Vi har pratat om trafik. Vi lärde oss att det finns trafikregler 
och vi pratade om vilka som finns. 
I onsdags hade vi tvärgrupper. Hos Håkan jobbade vi med 
molekyler. På Madeleines lektion fick vi höra en saga och 
sedan skulle vi måla de tankar vi fått när vi hörde sagan. Hos 
Sofia arbetade vi med notvärde och spelade olika rytmer. Vi 
lärde oss också rörelser till de nya låtarna som vi lärt oss.  
Vi har fått världens roligaste läxa! 
Vi har arbetat med bokstaven ”b” - läppsmällaren 
(brummande) 
När vi arbetat färdigt med första kapitlet i matteboken fick vi 
göra olika matteuppgifter på våra ipads.  
I vår högläsningsbok ”Doktor Proktors pruttpulver” har vi har 
kommit till kapitlet som handlar om att Bulle spolas ner i 
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INFORMATION: 

Läxor: 

Läsläxa; 
Sid 52-57 i Munläs. 

Skrivläxa; skriv av 
meningarna som 
finns i rutan längst 
ner på sid 53 i 
Munläs. Om man 
vill/hinner får man 
även göra samma 
sak med de 
meningarna som 
står i rutan på sid 
55 i Munläs. 

Fotografer/filma? 

Jag saknar 
fortfarande några 
svar ang tillstånd att 
fotografera och 
filma 
fonomixarbetet. Jag 
önskar få in lappen 
även om man tackar 
nej.  
Tack på förhand! 



toaletten för att han vill komma ut ur fängelset… 

Till sist en hälsning från veckans klassvärdar; 

Önskar er alla en riktgt trevlig helg! 
Hälsningar Sofia

Alexander: 
”Det är roligt att vara 

klassvärd!”

Judith: 
”Det är kul att göra 

läxorna!”


