
Vi fortsätter med Nationella Prov i 
matematik… 
I början på veckan var det 42 dagar kvar till sommarlovet. Vi gör nedräkning 
på tavlan! Barnen är taggade…men vi har en hel del att göra innan dess. 

En del är klara med att skriva om platser i Göteborg och några behöver lite 
mer tid. Jag ser framemot att höra alla spännande redovisningar! Vi har 
fortsatt att läsa den spännande boken ” Den magiska kappan” tillsammans. 
Denna vecka fick några av barnen låtsas att de var någon av huvud-
personerna i boken och klassen fick ställa intervjuliknande frågor. Bra träning 
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TED GÄRDESTAD 
föddes år 1956. 
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BENNY ANDERSSON 
OCH BJÖRN ULVAEUS 
producerade flera av 

hans skivor.
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TED 

vann den svenska 
melodifestivalen år 
1979 med ”Satellit”.
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på inlevelse! Alla var fantastiskt bra på detta! På 
kristendomslektionen pratade vi om bön, att man 
kan be på många olika sätt, varsomhelst och 
närsomhelst. Under bildlektionen fick barnen göra 
valfria schablontryck, med flaskfärg och små 
kökssvampar. Jag har berättat om Ted Gärdestad 
och hans bror Kenneth Gärdestad, om deras liv och 
väg in i musiken . Vi tyckte alla att det var sorgligt 
att Ted dog så ung, bara 41 år gammal. Men hans 
musik lever kvar. Tillsammans sjöng vi ” Jag vill ha 
en egen måne” och ” Satellit” (som barnen älskar). 

På torsdag-eftermiddag gick vi ner till Götaplatsen och fick delta i en trafikövning. Med hjälp av 
trevliga och kunniga ledare så fick barnen bli uppmärksamma på faror i trafiken och hur mycket man 
ser och inte ser som förare av en lastbil. Alla fick hoppa upp och sätta sig i förarsätet! Att de bjöd på 
kakor och Smakis gjorde ju det hela ännu bättre :) 

Eftersom vi nu använder mycket lektionstid till de Nationella Proven så kommer barnen inte att 
behöva göra varje sida i Prima Matematik. Matematiken är så mycket mer än bara en Ma-bok. Vi gör 
ju även praktiska övningar samtidigt som vi ju repeterar moment t.ex. uppställning med växling, för 
att verkligen befästa barnens matematiska kunskaper. De har ju även fått arbeta med extra 
matematiska övningar från Skolverket inför de Nationella Proven. Hör av dig om du har några frågor!  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VÅREN ÄR HÄR… 
…OCH ISEN PÅ SKOLGÅRDEN ÄR BORTA VILKET GÖR DET LITE 

LÄTTARE ATT SPELA FOTBOLL :) 
                  
                 Trevlig helg! Filippa


