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Hej! 
Det var härligt att träffa eleverna igen!

Klassen har jobbat på och … pratat på. För det mesta jobbat 
faktiskt. 

SVENSKA. Eleverna har gjort läs- och skrivövningar (tj-
ljudet) och övat alfabetiskt ordning (skrivit listor); vi har 
arbetat med återberättande  texten  (texttyp, läsförståelse). På 
tisdag fattar vi pennor och börjar skriva en egen 
återberättande text. 

I fredags pratade vi om modersmål och fädernesland. De flesta 
av eleverna i åk 2 har modersmål svenska, men vid sidan av 
det svenska spåret pratas det norska, engelska, tigrinja, 
assyriska, kroatiska, arabiska och estniska i våra hem. 
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LÄSLÄXA 
(måndag, tisdag, 
onsdag) 

Individuell läxa; läsa en kvart 
(15 min) i en kapitelbok mån, 
tis, ons; antal sidor antecknas i 
elevens läshäfte; häftet och 
kapitelboken medtas till skolan 
på torsdag 

***************************** 

Veckans ord (fredag) 

tjära, tjänar, kyl, körsbär, kälke, 
tjata, kista, kär 

******************************* 

Matematik 

repetition av följande 
begrepp: avrundning till 
närmaste tittal; talsorter (ental, 
tiotal, hundratal); addition med 
uppställning (skriv talsorterna 
under varandra; addera först 
entalen och sedan tiotalen, 
skriv summan under strecket). 

Nytt mål v 9: jämföra, 
uppskatta och mäta massa 

enhet: kg 

Nya begrepp: multiplikation , 
faktor, produkt 

Bild: varma och kalla toner; 
pastell 

VECKOBREV 
Läxor/Info v 9
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MATEMATIK. Nästa kapitel i matte-böckerna handlar om att jämföra, uppskatta och mäta massa, 
multiplikation och subtraktion. Vi jobbar även med Vektor,  2-3 pass per vecka.

NO. Material förr och nu.

SO. Yrken.

KRISTENDOM. Tio sätt att att bli perfekt (Mose och de tio budorden). 

IDROTT. Under de fyra kommande veckorna kommer David Collvin ha ansvar för idrottslektionerna 
på lågstadiet. Glöm inte gympapåsen (med ombyteskläder och en handduk i) på torsdag!

På fredag, den 2 mars har vi en gemensam Vasaloppsdag här på lågstadiet (se separat info på 
hemsidan/mejl). Skoldagen slutar kl 14.00 denna dag.

***

Ur elevernas loggböcker (23/2): 

Jag har varit hemma hos mormor, det var roligt. (Teo)

Jag har åkt skidor. Det var kul. (Christian)

Jag och min familj har varit i Uppsala. (Eliah)

Jag gillar skolan. (Joel Bo)

Jag längtar efter att gå på bio med klassen. (Ruth)

Jag har haft ett bra jullov och ett fint besök i Washington. (Erik)

Jag har blivit bättre på matte. Jag längtar efter att vi sak åka till bio! Det är så kul i den här skolan! Det var kul 
när vi gjorde SO-boken. Ska bli kul ed vår! (Set)

Jag har låst upp massa saker i mina spel. (Viktor)

Jag har varit i Norge. Och snart är det lov igen. (Joel Bi)

Vi har lärt oss massa i matte, svenska, musik, kristendom, bild - i alla ämnen. (Menár)

Det är kul skolan. Mina vänner är bäst och min fröken. Vi har gjort massor i skolan. (Maribel)

Det har varit rätt vanligt i skolan på sista tiden. Nu är det redan långt inne i februari. Tänk så fort tiden går!  Och 
Inga är fortfarande världens bästa fröken. David hade oss några dagar efter sportlovet. Han är också jättebra! 
(Jonatan)

Idag lärde jag mig mycket. Vi läste i Bibeln. Vi hade idrott där vi körde ”Farbror lejon” och ”Korset”. Båda lekarna 
var kul. Vi lärde oss om melodifestivalen och modersmål. Och vi gjorde läsprotokollsböcker. (Diana)

Jag har haft det väldigt bra de senaste veckorna i skolan. Det kändes tomt utan fina gamla fröken när David var i 
klassen. Jag hoppas att vi får fler estniska karameller! (Klara)

Det har varit roligt - jag kan gånger nu! Det var roligt att träffas igen. Fröken har varit snäll. (Lydia)
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Jag har fått ett nytt spel och det var kul. (Hugo)

Mitt liv är bra. (Aboudi)

Jag har åkt 50 m skridskor på 8,7 sekunder! Och jag har varit i Norge. (Benjamin)

Jag har ritat. (Andrea)

OCH JAG, FRÖKEN, HAR DE UNDERBARASTE , LIVLIGASTE, PRATSAMMASTE OCH 
IVRIGASTE LÄRLJUNGARNA SOM EN LÄRARE KAN ÖNSKA SIG.  Visserligen är de stundvis för 
pratiga men då brukar jag påminna mig: ”Barn är barn och barn gör barnsliga saker.” Vi ses på måndag igen! 
(Fröken Inga)

Trevlig helg!    

Mvh Inga                                                     PS 145:18-19 

PS. Jag vill påminna om studiedagarna 19-20 mars: Fritids är öppet som vanligt. Glöm 
inte lämna in lappen (senast 2 mars). DS 
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