
Hej allesammans! 
Dagarna och veckorna 
springer på och vi närmar oss 
påsk. I torsdags var vi med 
om en fantastisk påskvandring 
i Johannebergskyrkan där vi 
fick se påskens budskap 
gestaltas genom drama. 
Barnen tyckte att det var 
spännande och de levde sig 

verkligen in i det som de fick vara med om! 

På måndag är det dags för utvecklingssamtal. Jag har försökt förbereda 
barnen inför detta och hoppas att det ska bli givande för alla parter. På 
samtalet pratar vi om hur vi arbetar framåt för att era barn ska utvecklas 
så långt som möjligt.   

Så här berättar barnen om veckan som gått: 

‣  Vi har varit på påskvandring och vi fick se Jesu grav där det låg en 
massa tyg på golvet. Vi fick med oss påskliljor hem till skolan.  

‣ Vi har arbetat i matteboken och med elevspel.se 

‣ Igår flyttade vi om våra bänkar för att vi skulle få plats med en rund 
matta i klassrummet. 

‣ Det är superkul i skolan och det är kul att vi har bytt platser! 

‣ Det är roligt att vi får skriva sagor. Idag fick några av oss läsa upp sin 
saga.  

‣  På fritids har vi fått nya pärlor och det är roligt att pärla med dem. Vi 
ska sälja våra pärlkonstverk på fritidshemmens dag.  
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INFORMATION: 

Skrivläxa: 
Se särskilt papper. 
Varje ord ska skrivas 3 
gånger. Det kan vara 
lämpligt att skriva i tre 
olika spalter. 

Torsdag 29/3: 
Kl. 8.10 är det 
påskgudstjänst i 
Johannebergskyrkan. 
Inga gympakläder 
behövs tas med 
denna dag. Klass 1 
slutar 12.30 och fritids 
stänger kl. 15.00 
(eftersom det är 
helgdag på fredag) 

Utvecklingssamtal: 
Måndag 26/3 och 
onsdag 28/3 - 
utvecklingssamtal 

Vecka 14: 
Påsklov 

http://elevspel.se


Så här säger klassvärdarna om veckan: 

Valeria:               
”Det är roligt att få lära sig nya saker i skolan”
Fred: 
”Det är jättekul att vara klassvärd”

Önskar er alla en riktgt trevlig helg!
Hälsningar Sofia


