
Nu har vi börjat med Nationella Prov 
och en hel del annat… 
Vi har pratat om att vi tycker inte så mycket om ordet ”prov”. 
Barnen kan lätt bli stressade och oroade av en ”provsituation”. 
Så vi jobbar på att tona ner detta och istället ta det som att 
arbeta med roliga uppgifter! 

Denna vecka har några hunnit med en gruppuppgift med tema ”Sommarrum” 
och alla har gjort ett läsförståelse-test med en berättande text om ”Lasse 
Majas detektivbyrå”och dessutom en faktatext om ekorren. I tisdags besökte 
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Skärtorsdagen 
den 29 mars 

slutar år 3 kl.13. 

Fritids stänger kl.15. 

Studiedagar 
19-20 mars! 

Fritids är öppet. 

Nationella Prov 
äger rum vecka 

11-20.ASTRID LINDGREN 
invigde 

Stadsbiblioteket år 
1967.

1
KOPPARMÄRRA 

är egentligen en hingst.

2
LISEBERG 

kommer av namnet 
Elisabeth ”Lisa” 

Söderberg.
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vi Konstmuséet och fick gå runt och titta både på 
gamla och moderna konstverk tillsammans med 
vår guide Matilda. Klassen har haft boksamtal 
utifrån ” Den magiska kappan” av Katarina Genar. 
Det blev otroligt bra samtal om vad barnen trodde 
att boken skulle handla om genom att bara titta på 
bokens framsida och sedan läsa på baksidan. Och 
finns det andra böcker som samma författare har 
skrivit? Var hittar man det? Hur är inledningen 
skriven? Vi fortsätter med boksamtal nästa vecka. 

Klassen har fått välja olika kända platser i Göteborg såsom Liseberg, Götaplatsen, Stadsbiblioteket etc. 
De ska samla ihop fakta om dessa platser, skriva ihop en egen text och sedan delge sina kamrater. 

På musiklektionen berättade jag om Evert Taube och vi sjöng ”Änglamark”. Vår rektor Matilda har 
varit och hälsat på hos oss. 

Vad gäller multiplikationstabellerna så behöver alla fortsatt träning, särskilt av 7:ans, 
8:ans och 9:ans tabell. Det tar lång tid att räkna division om man inte kan 

multiplikation. Vi fortsätter träna i skolan, men barnen behöver även träna hemma. 

Tack för hjälpen!
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KROKUSAR HAR BÖRJAT VISA SIG I SKOLANS RABATTER… 
                  
                 Trevlig helg! Filippa


