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Hej! 
Det har varit en arbetsam vecka: eleverna har renskrivit 
berättelser, vi har jobbat klart med kapitlet i matteböckerna, 
vi har jobbat i halvklass (ena gruppen med ukulele, den andra 
med elevens val), fina videbuskar har vi också målat…

Nästa vecka är kort. Observera: läsläxa är från onsdag till 
torsdag, på fredag ska boken medtas till skolan. På torsdag 
blir det ingen vanlig gymnastik, vi ska få vara med om påskens 
berättelse i Johannebergskyrkan (med drama och musik). Inga 
gympakläder den dagen, vi kommer att ha tid för lek och 
rörelse senare under dagen (förhoppningsvis ute i den friska 
luften). 

Många elever har varit/blivit sjuka under veckan. Jag vill 
påminna alla målsman om att om erat barn har feber eller är 
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Måndag och 
tisdag är 
studiedagar 
(19-20/3). Fritids är  
öppet för eleverna som 
har anmält sig. 

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

Läsläxa onsdag-
torsdag 

På onsdag får 
eleverna 
läsdagboken och 
kapitelboken med 
sig hem. 
Läxförhör på 
fredag. 

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

På torsdag ska vi 
till PÅSK-
VANDRING i 
Johannebergs-
kyrkan   
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så trött och hängigt att man inte orkar med vanliga aktiviter (som att orka med skolarbetet i klassen, i 
gympasalen, gå till bamba, vara ute på rasterna) då behöver barnet stanna hemma och ta det lugnt. En 
infektion läker oftast bättre om barnet får vila och sova ut. Ofta behövs ett feberfritt dygn, utan 
febernedsättande läkemedel i kroppen, innan barnet orkar med full aktivitet i barngrupp. Barnet kan 
återgå till gruppen då barnets allmäntillstånd, utan febernedsättande läkemedel, är såpass bra att 
barnet orkar delta i verksamheten.

Jag önskar alla de elever som har råkat ut för någon slags förkylning  och är hemma just nu att de ska 
krya på sig. Det är en lång helg framför oss. Jag hoppas att alla ska hinna med att vila ordentligt! 

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

Elevernas tankar om veckan som gått

När vi hade gymnastik så hade vi uppvärmning först sen körde vi en hinderbana i olika 

lag. Den hade olika stationer. 👍  

Menar, Set, Klara 

I kristendomen har vi pratat om de tio budorden. Mose gick upp på berget Sinai och fick 
budorden av Gud. De var skrivna på stora stentavlor. Vi har läst i Bibeln om det. I kyrkan 

pratade vi mycket om hur Jesus föddes, dog och uppstod.😇  

Lydia, Jonatan 

Vi har haft NO. Vi har lärt oss om molekyler, atomer och de fyra elementen jord, luft, 

vatten och eld. Det är väldigt roligt i skolan. Hoppas ni andra tycker också det.🌞  

Benjamin, Teo, Maribel 

Idag tittade vi på en film. Den handlade om de fyra elementen. Vi lärde oss mycket fakta. 

🔥 🌪 💧 🌏  

Eliah, Viktor 
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Vi har målat en videbuske. Bakgrunden gjorde vi med tryckteknik, sen målade vi med 

penseln och sen använde vi tryckteknik igen. Det blev fina buskar/träd. 🖌  

Ruth, Erik, Hugo 

Vi läste olika sagor. Sedan berättade vi sagor. Sagoberättaren hade en supermanteln på sig 
och stod på pallen  För att göra det mysigare släckte vi nästan alla lampor i klassrummet. 

Det blev lite som i sagovärld på riktigt. )  

Aboudi, Andrea 

Snipp-snapp-snut, så var veckan slut! Trevlig helg! 

Mycket vila och gott umgänge med era kära och nära önskar jag er alla! 

Mvh fröken Inga                                                             
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