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Hej! 
Det var en varm, spännande och rörande film vi 
såg i torsdags!

Och det var riktigt roligt att träffa alla elever 
efter lovet igen! 

De flesta utvecklingssamtal är genomförda, ni 
som väntar på en tid utanför schemat kommer 
att få den via e-post under den kommande 
veckan.

Annars fortsätter vi som vi brukar: läsläxa från 
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LÄSLÄXA 

MÅNDAG - ONSDAG 

Läsa en kvart ur 
kapitelboken. 
Målsmal signerar. 
Boken och 
läsdagboken medtas 
till skolan på 
TORSDAG (läxförhör). 

********************** 

VECKANS ORD 

Öva forma bokstäver 
och stavning. Diktamen 
på fredag (skrivhäftet 
medtas till skolan). 

OBS! Listan finns i slutet 
av brevet. 

********************** 

MATEMATIK 

Begrepp: 

division, 

täljare              kvot 

nämnare

VECKOBREV 
  Info v 16 
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måndag till onsdag, veckans ord till fredag. Lägg märke till matte-begrepp (ett 
tips är att låta barnet förklara till er vad alla dessa ord betyder).

I svenskan jobbar vi med med sj-ljudet och NO-pass ägnar vi åt temat Kroppen.

Kristendomslektionernas berättelser kommer från NT. Vi har börjat med 
berättelsen on Johannes Döparen. 

Bild. Vi har påbörjat med att göra våra bildmappar, nästa tisdag ska de vara klara 
och sedan samlar vi våra konstverk i dem.

 
Här kommer elevernas tankar om den första veckan efter påsklovet:

Musik. Vi har lärt oss om Ludvig van Betthoven. Ludvig föddes år 1770 och dog 
år 1827. Han började höra dåligt när han var tjugo år. Betthoven skrev 600 
musikstycken. (Benjamin, Joel Bi, Maribel, Aboudi)

Matte. Vi har börjat med division. Vi har gjort problemlösningar och i matte-
böckerna har vi kommit till kapitel 9. (Teo, Lydia, Christian, Joel Bo, Jonatan)

Kristendom. Vi läste i Berättelsebibeln. Vi lärde oss mer om Johannes Döparen. 
Vi fick veta att Johannes åt gräshoppor med honung. (Hugo, Diana, Erik)

Svenska. Det finns många ord med sj-ljudet. Dem lär vi oss i Munläs-boken och 
vi övar dem i Skrivläs-boken. (Menár, Set, Ruth, Klara, Viktor)

Maria jobbar som hjälp-fröken i klassen. (Andrea)

Det känns som att skoldagarna har blivit kortare och roligare. Fast de är lika 
långa som förut. (Hugo)

Vi har haft utvecklingssamtal. I biblioteket har vi varit. Och vi har fått nya platser i 
ledet och i bamba.

I torsdags gick vi till ”Draken” för att se den andra filmen om Paddington. Det var kul. 
Filmen var 1 timme och 40 minuter lång. Filmen handlade om en björn som hamnar i 
fängelset fast han är skyldig. Det var en rolig och spännande film som väckte många 
känslor.  (Eleverna i åk 2)
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TREVLIG HELG! 

Mvh Inga

VECKANS ORD V 16:

öra

kind

axel

handled

höft

lår

vad

panna
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