
Hej allesammans! 
”Oj, är det redan fredag, det var ju precis måndag”, ”Har det redan gått 
en vecka”, ”Vad fort tiden går”. Dessa kommentarer hörde jag idag, i 
klassrummet. Vi vuxna är uppenbarligen inte ensamma om att känna att 
tiden går fort… Man får tolka det positivt - när man har roligt går tiden 
fort!  

Det var ganska många barn som valt att skriva en saga som skrivläxa 
denna vecka och jag är så imponerad över vad de åstadkommit! Flera av 
dem ville även läsa upp sina sagor, några fick jag läsa för klassen och ett 

annat gäng ville läsa enbart för mig. Det är 
spännande att se hur de nu upptäckt att de 
kan få ihop små berättelser och att 
kompisarna är väldigt intresserade av att 
lyssna på vad de skrivit. 

Barnens tankar kring veckans arbete: 

På idrotten lekte vi ”Katt och råtta”. 

Vi har börjat med ett nytt mattekapitel som handlar om volym och 
subtraktion. Vi har lärt oss om dl och vi fick gissa hur många dl som 
fick plats i olika burkar. 

Denna veckan fick vi lära oss två nya bokstäver; det är ”p” (den tysta 
läppsmällaren) och ”x” (dubbelljudet). Fröken har fortsatt att läsa om 
Moa och Sven som uppfinner olika sätt att skriva ljuden som hörs när 
man pratar.  

Vi har tittat på en film som handlade om när kattungar föds.  

Vi har fortsatt att läsa i vår högläsningsbok ”Bröderna Lejonhjärta”. 
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INFORMATION: 

Läsläxa: 
Sid 90-93 
OBS! Läsläxan är 
till onsdag 9/5 - 
vecka 19. 
________________ 

Måndag-tisdag: 
Barnen är lediga 
från skolan. Fritids 
är öppet på 
måndag för de 
som anmält behov 
av omsorg.  
________________ 

Bifogar lapp från 
fritids  där ni ska 
fylla i barnens 
tider för 
sommarlovet. 
Lämna in senast 
18 maj. 
________________ 



I onsdags hade vi tvärgrupper. På musikstationen fick vi lära oss en ny sång som handlade om 
våren. På de andra stationerna gjorde vi experiment och skrev sagor.   

Idag fick vi veta vårt nya bambaled. Det var spännande! 

Vi har fått en mapp som heter ”Sagoskrivande”. Däri kan vi lägga alla sagor som vi skriver.  

De som ville fick idag läsa upp sagorna som de skrivit som skrivläxa.  

Så här säger klassvärden om veckan: 

Alexander:               
”Det är roligt att spela elevspel!” 

Med förhoppning om en solig och härlig helg! 
Hälsningar Sofia


