
Dags att utforska rymden! 
Denna vecka startade vi med tema-Rymden. Vi började i 
mörker med stjärnhimmel då jag berättade om vårt otroligt 
hisnande universum. Kanske någon i klassen blir rymdforskare. 
Vem vet? 

Barnen ska få göra egna böcker om rymden. Vi har pratat om 
universum, som expanderar. Om vår galax ”Vintergatan” (The 
Milky Way) och hur beroende vi är utav solen. Detta enormt 
stora, heta gasklot!  En av matte-uppgifterna denna vecka var 
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Tisdag 30/1 
besöker vi 
Slottskogs-

observatoriet.  

Mer info kommer! 

Information 
angående 

simning under 
vårterminen 

kommer. 

Läxor från och 
med vecka 3- 
läsprotokoll, 

veckans ord och 
engelska. 

Matteläxa vid 
behov. 

I VÅRT SOLSYSTEM 
så finns det en sol och 

åtta planeter.

1
VÅR GALAX 

heter Vintergatan.

2
EN RÖD JÄTTE 
tillhör de äldsta 

stjärnorna i galaxen.

3



att rita egna tallinjer, sätta ut kryss och be 
kompisen lista ut vilket tal som var på 
tallinjen. Isabel var inne en stund i klassen 
och då arbetades det med talupp-
ställning, addition och subtraktion. Jag 
har berättat lite om Alice Tegnérs bästa 
kompis Elsa Beskow. Och barnen har fått 
färglägga några av Elsa Beskows bilder. Vi 
planerar att gå och titta på de fina 
tittskåpen (som fanns även när jag var 
liten) med Elsa Beskow-tema nästa gång som vi går till Stadsbiblioteket. En liten del 
av tittskåpen finns kvar. Resterande kan man se på Göteborgs Stadsmuséum. Vi har 
sjungit rymden-sången ”Röda jätten”. Högläsningsbok är just nu ”Fornnordiska sagor 
och myter”. Klassen har sjungit ”sing-along” på engelska-lektionen. 

Glöm inte att alltid 
”haspa” porten när du 

går in eller ut från 
28:an. Dörren är bara 

låst utifrån. Tack! 
Träna 8:ans 

multiplikationstabell 
med barnen nästa 

vecka. 

Trevlig helg! 

Filippa
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ETT STORT, VARMT OCH INNERLIGT TACK TILL ER FÖRÄLDRAR 
SOM VAR MED OCH HJÄLPTE TILL UNDER SKRIDSKODAGEN . 

Vi fick en härlig dag mycket tack vare er insats! 
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