
Hej allesammans! 
När jag åkte in till jobbet i måndags förberedde jag mig på 
en tuff dag - tänkte att barnen kanske ”vänt på dygnet” 
under sportlovet och därför skulle vara trötta. Icke! Det gick 
hur bra som helst och vi har haft en bra vecka tillsammans 
här i skolan! 

Vi startade veckan med genomgång och arbete med bokstaven 
”h”, även kallad ”luftaren”. Förutom arbete i Skrivläs har vi parläst, körläst, lagt 
memory, byggt meningar och gjort ord på våra magnettavlor. Det är så roligt att 
se deras flit och iver när det gäller lästräningen! Under veckan har vi också 
arbetat med våra talhus. I vårt talhus bor det än så länge ental, tiotal och 
hundratal. Vi har pratat om hur många som kan bo i varje ”trappuppgång” och 
vad som händer om de redan är 9 st i en uppgång… Be gärna ditt barn att 
berätta mer! 

Veckans höjdpunkt måste ha varit tisdagens biblioteksbesök! Jag visade runt 
dem på biblioteket och de fick även en stund att själva titta/läsa i olika böcker. 
Barnen väntar nu ivrigt på att ni ska fylla i talongerna från biblioteket så 
att de kan få sina lånekort! De barn som redan har lånekort behöver inte fylla 
i talongen men meddela mig gärna att ni inte önskar ett nytt. 

När man har roligt försvinner tid och 
rum, sägs det; kan det ha varit därför 
som vi (läs ”jag”) helt glömde bort att 
sammanfatta veckan tillsammans 
med barnen? Vi hade fullt upp med 
att beskriva och gissa. Inte heller fick 
klassvärdarna skicka med någon 
hälsning…  

Dessa saker gömde sig i 
barnens väskor! 

Önskar er alla en riktgt trevlig helg!
Hälsningar Sofia
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INFORMATION: 

Läsläxa; 
Sid 64-67 

Skrivläxa; 
Skriv av alla orden 
som finns på sid 65 i 
Munläs. Påminn dem 
om att skriva 
bokstäverna med rätt 
höjd. 

Temadag: 
Fredag 2/3 är det 
temadag här på 
Vasaskolan. Mer info 
finns på lappen i 
barnens mappar. 
Observera att ALLA  
barn är välkomna att 
stanna till kl. 14 - inte 
bara de som går på 
fritids. 

Viktigt: 
I barnens mappar 
finns en talong från 
biblioteket, fyll i den 
och skicka tillbaka till 
skolan så snart som 
möjligt. 

Studiedagar 19-20 
mars: 
Fritids vill veta vilka 
som ska vara här/inte 
här på studiedagarna. 
Fyll i och skicka 
tillbaka till skolan.  


