
Hej allesammans! 
Är precis hemkommen från Johannebergsparken där 
vi med hjälp av alla fantastiska barn, genomfört 
”Vasaloppet à la Vasaskolan”. Barnen sprang 
tillsammans 645 varv, vilket innebär ca 12 mil! Det 
ni! Flera föräldrar var där och hejade på och ni kan 
säkert intyga att energin och uthålligheten var stor. 
För att fylla på med ny energi, serverades grillad 
korv och blåbärssoppa. Jag hoppas och tror att 
barnen var nöjda med dagen! I morse fick vi även 

påhälsning av självaste Gustav Vasa som berättade om 
sitt liv och sina gärningar. Mycket spännande! Barnen har också gjort en 
tipspromenad (stillasittande) i sina faddergrupper och där blev det tydligt att 
barnen lyssnat uppmärksamt på det Gustav Vasa berättade under sitt besök.  

Förutom temadagen har vi under veckan arbetat med; 

Genomgång av ny bokstav - vi har nu kommit till ”u” (rundmun, precis som 
o och å) och har tränat denna bokstav/detta ljud på olika sätt. 

Vi har arbetat på olika stationer med ”Boken om mig”, elevspel.se, lästräning 
och att bygga ord med bokstäver och munbilder. De tre första stationerna är 
självgående och jag kan därför koncentrera mig på den grupp som bygger 
ord. Genom att göra detta med liten grupp får vi möjlighet att samtala kring 
stavningen; ska det vara en eller två konsonanter? varför/varför inte? 
Barnen får själva resonera kring sitt val av stavning och det händer ofta att 
de kommer på stavfel när de resonerar högt.  

I måndags var vår biträdande rektor, Matilda Stålbert, med på lektionen 
efter bamba. 

I matten har vi börjat på nytt kapitel som bl a handlar om geometriska 
former; cirkel, triangel, rektangel och kvadrat. Vi har letat former i 
klassrummet och barnen har parvis letat geometriska former i en bild. Vi 
avslutade lektionen med att göra våra egna former som nu sitter uppe på 
väggen i kapprummet. ”Åååh, vad snyggt det blev”, sa en ung dam, när jag 
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INFORMATION: 

Läsläxa; 
Sid 68-71 (bokstaven 
”g”) 

Matteläxa; 
Leta geometriska 
former hemma och 
måla av dessa (cirkel, 
triangel, kvadrat och 
rektangel) - barnen 
får med sig pappret 
hem på måndag. 

Utvecklingssamtal: 
Jag har fått önskemål 
kring tider och dagar 
från flera stycken och 
ska göra mitt allra 
bästa för att 
tillmötesgå detta. I 
början av nästa vecka 
mailar jag ut 
samtalsschema med 
de tider ni fått. OM 
någon missat att 
maila mig önskemål, 
gör det snarast. 

http://elevspel.se


satt upp dem i kapprummet! De kommande veckorna arbetar vi även med subtraktion inom 
talområde 0-10 samt pratar vidare om talen 11-19. Vi kommer att använda våra egna talhus för att 
träna vidare på ental, tiotal och hundratal.  

Eftersom dagen har varit fylld av Vasalopp och Gustav Vasa har vi inte hunnit läsa läsläxan. Detta gör 
vi istället på måndag. Ni behöver inte skicka med Munläs - jag har en gammal uppsättning böcker som 
vi kan använda.  

Jag mailar över lite bilder från dagen! 

Önskar er alla en riktgt trevlig helg!
Hälsningar Sofia


