
Hej allesammans! 

Äntligen var det så dags att gå iväg till biblioteket! Frågorna har varit 
många; har du lämnat in lånekortslapparna på biblioteket? När ska vi gå till 
biblioteket? Hur många böcker får vi låna? Flera av barnen var så spända 
inför vårt första biblioteksbesök men de upptäckte också att det inte var så 
lätt att hitta en bok som passade och en del fick med sig för lätta eller för 
svåra böcker hem. I takt med att deras läskunnighet ökar och de får upp 
flytet kommer det bli lättare att hitta böcker som intresserar dem och som är 
på rätt nivå. Det var sedan väldigt spännande att få sätta sig i myshörnan 
med sina böcker och börja läsa! Barnen har också upptäckt att det finns 
många ”konstiga” ord i böckerna som de inte kan läsa ut. Vi har därför fyllt 
tavlan med ord som inte stavas ljudenligt, t ex själv, gick, skjuta, igen, mig, 
känns etc. Det blir bra tillfällen att prata om stavningsregler och undantag 
från reglerna.  

Idag har vi varit med om en trafikövning 
tillsammans med Daniels pappa och hans 
kollega Eva, från Volvo Lastvagnar. Vi fick 
lära oss mer om hur viktigt det är att som 
cyklist och gångtrafikant vara extra 
uppmärksam på lastbilar eftersom de inte 
har så bra sikt från sin hytt. Anders och Eva 
är ibland ute på skolor och utbildar barn i 
trafiksäkerhet för att förhindra olyckor. Barnen fick också följa med och titta 
på lastbilen som Daniels pappa backat in på Lennart Torstenssons gata. De 
fick också testa på att sitta inne i lastbilshytten. Spännande så det förslår! 
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INFORMATION: 

Läsläxa: 
Munläs sid 75-77 

Eftersom det är kort 
vecka blir det endast 
läsläxa. Sidorna i 
Munläs handlar om 
kombinationen r+n, 
g/k, o/å och e/ä.  

Studiedagar: 
Måndag och tisdag är 
det studiedag. Fritids 
är öppet som vanligt. 

Torsdag: 
Vi går på 
påskvandring i 
Johannebergskyrkan. 



  

Så här berättar barnen om veckan som gått: 

‣ Vi har varit på biblioteket och fått egna lånekort. Dom hade en myshörna som man kunde läsa 
i. Vi lånade böcker till skolan och man kan läsa i dem när man är färdig med en uppgift. 

‣ Det är roligt att spela elevspel på iPad, vi gjorde det i tisdags. När vi spelar elevspel så lär vi 
oss matte och svenska. 

‣ Det är kul att ha tvärgrupper och vara på olika stationer. Vi har musik, fysik och textsamtal. 

‣ Vi har haft idrott. På idrotten lekte vi en lek där vi var blandade i olika grupper och gick runt på 
olika lekstationer. 

‣ Vi har jobbat med en rolig bokstav. Det är ”starka tandväsaren” j. 

‣ På mattelektionerna har vi jobbat med subtraktion. Subtraktion är minus. En del tyckte att det 
var svårt så vi fick träna lite extra i mindre grupp. Vi hade en massa lappar med siffror på och 
sedan gjorde vi tal med dem.  

Så här säger klassvärdarna om veckan: 

Ella:               
”Det är så roligt att jobba i Skrivläs”
Siri: 
”Det är roligt att gå i skolan”

Önskar er alla en riktgt trevlig helg!
Hälsningar Sofia


