
Hej allesammans! 
Vi har fått en ny kompis i klassen…. för några dagar sedan fick vi ett brev 
från dockan Rosa (se bilden) som uppenbarligen var väldigt irriterad på 
1:ans fröken. I  brevet kunde vi läsa att hon kände sig bortglömd och därför 
bad barnen om hjälp. Barnen berättade förklarade för Rosa att; ”Fröken har 

så mycket att göra, det är så mycket som vi ska lära 
oss så hon har nog inte hunnit med dig”… 

Det var alltså inte svårt att få med barnen på 
noterna och eftersom vi läste brevet i samband med 
mattelektion fick barnen berätta för Rosa om 
begreppen hälften, dubbelt, addition och 
subtraktion. Vi bestämde sedan att vi ska turas om 
att ta hand om Rosa. Varje morgon drar vi därför 
lott för att se vem som får den äran att ta hand om 
henne.  

Som jag skrev tidigare har vi denna veckan pratat om begreppen hälften, 
dubbelt, addition och subtraktion i matematiken. Eftersom jag vill att 
barnen ska öva sig i att med ord förklara begreppen fick de först egen 
betänketid. Därefter fick de i smågrupper diskutera begreppen och sedan 
fick alla grupperna återge vad de pratat om. Genom att göra på detta sätt 
får barnen möjlighet att först tänka själva och därefter pröva sina 
funderingar tillsammans med kompisarna och slutligen delge varandra i 
helklass. Vi fick höra många olika varianter på hur man kan förklara hälften 
och dubbelt. Detta leder, förhoppningsvis, till att de på ett bättre sätt förstå 
begreppen. 

Barnens tankar kring veckan som gått: 

‣Vi har varit på trafikpromenad och tittat på 
trafikskyltar som finns nära skolan. Fröken tog kort på 
skyltarna och när vi kom tillbaka till klassrummet skrev 
vi ut foto av skyltarna och klistrade in dem i vårt 
trafikbok.  
‣Igår hade vi gymnastik. Vi gjorde långsamma rörelser 
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INFORMATION: 

Viktigt: 
Fredagen efter 
sportlovet (23/2) är 
det ingen 
morgonbön i 
Johannesbergskyrk
an. Vi samlas istället 
kl. 8.00 i förskole-
klassrummet för en 
gemensam 
morgonbön.  

Läxor: 

Läsläxa; 
Sid 61-63 

Muntligt fram- 
förande; 
Barnen ska välja ett 
föremål som finns 
hemma. De ska 
sedan träna på att 
beskriva saken 
muntligt. 
Uppmuntra ert barn 
att använda sig av 
hela meningar och 
att beskriva 
föremålet så 
utförligt som 
möjligt. På fredag 
ska de ta med sin 
sak och beskriva 
den för 
klasskamraterna. 



och sedan lekte vi ”Kung och Drottning” och ”Dansstopp”. Vi gjorde också en lek där vi bytte namn 
med varandra. 

‣ Vi gjorde teckningar till vår vaktmästare Lars som ska bli pensionär. Sedan ska vi sätta ihop 
teckningarna till en bok och ge till honom.  

‣ I måndags fick vi en ny Skrivläs. 
‣ Vi har fått lära oss om subtraktion, addition, hälften och dubbelt. Vi fick först tänka själva på vad 

det kunde vara, sedan pratade vi i grupper och sedan fick alla grupperna berätta vad de hade pratat 
om.  

‣ För några dagar sedan fick vi träffa Rosa. Hon hade skickat ett brev till oss eftersom hon ville 
berätta för oss barn att fröken inte brydde sig om henne och att hon kände sig bortglömd. Rosa har 
fått sitta på lite olika platser i klassrummet. Vi passade också på att lära Rosa olika bus… 

Till sist en hälsning från veckans klassvärdar; 

Önskar er alla en riktgt trevlig helg!
Hälsningar Sofia

Joline: 
”Vi har haft massa skoj 

under veckan!”

Manfred: 
”Jag har haft roligt på 

fritids!”


