
Hej allesammans! 
Vintern lämnar oss inte i första taget… även om jag suktar efter våren verkar 
barnen vara förtjusta i snön - konstigt vore väl annars! Vem vill inte bygga 
snögubbar, snögrottor och kana runt på snön? 

Nu är alla ansökningar om lånekort inlämnade på 
biblioteket och i början av nästa vecka går vi dit för att få 
våra bibliotekskort. Ni som redan har lånekort; kom ihåg att 
de alltid ska ligga i väskan! 

Fredagen den 16 mars kommer Daniels pappa Anders och hans kollega Eva 
och berättar om Volvokoncernens initiativ "Stanna, titta, vinka”. ”Stanna, 
titta, vinka” handlar om att öka barns medvetenhet om trafiksäkerhet. Med 
hjälp av en presentation i klassrummet och en parkerad lastbil får barnen 
bland annat lära sig att stanna upp, titta sig omkring och göra föraren 
medveten om deras närvaro genom att vinka innan de korsar en gata. 
  
Så här berättar barnen om veckan som gått: 

‣ Vi har jobbat med bokstaven ”g” i Skrivläs. Bokstaven ”g” är en 
konsonant och kallas tunggupparen. 

‣ Det är kul att göra sagor och det är kul att lyssna på sagor. 

‣ Vi har börjat på en ny berättelse och den är kul. 

‣ Vi har arbetat med välskrivning under veckan. Vi har jobbat med det här 
för att vi ska lära oss att skriva bättre.  

‣ Vi har läst tal tillsammans. Det gick bra och det var kul. Det var enkelt om 
man lyssnade på Sofia.  

‣ I matten har vi lärt oss mer om ental, tiotal och hundratal. Sofia sa olika 
tal och sedan skulle man lägga talen i ett stort talhus på golvet. 

‣ Vi har gjort hela Skrivläs 3. Ibland får vi göra elevspel på våra iPads. Vi 
brukar också spela memory.  
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INFORMATION: 

Läsläxa: 
Munläs sid 72-74 
(bokstaven j) 

Matteläxa: 
Träna subtraktion. 
Barnen ska göra 
uppgifterna på 
pappret som ligger i 
mappen. Det är 
väldigt bra om ni 
även förhör barnen 
på de olika talen. 
Målet är att barnen 
ska kunna talen utan 
att behöva tänka efter 
för lång stund eller 
räkna på fingrarna. 

Trafikövning 16/3: 
Se mer info i brevet 
till vänster.  
OBS! Vi slutar lite 
senare denna dag - 
ca kl. 13.40. 



Så här säger klassvärdarna om veckan: 

Andia:               
”Matte är roligt”
Daniel: 
”Det är kul att vara klassvärd”

Önskar er alla en riktgt trevlig helg!
Hälsningar Sofia


