
Hej allesammans! 

Vilket fantastiskt sommarväder vi har! Skönt för 
barnen att bara ta på sig skorna och springa ut och 
leka! Jag antar att ni, liksom jag, har svårt att få 
barnen i säng på kvällarna, men jag ber er att hålla 
barnens läggtider så gott det går. Det blir lättare 
konflikter när de är trötta och orken tryter ibland på 
lektionerna.


Under veckan som gått har vi arbetat med: 
Skrivläs och matteboken

Vi har fortsatt att skriva på ”Prinsessan i New York” och börjat att 
illustrera texten

Vi har varit i Gläntan, skrivit om våra fynd där och även illustrerat det vi 
hittade

Vi har haft idrott, kristendom och tvärgrupper

Biblioteksbesök

Lagt ord på magnettavlorna (bilder finns bifogat i mailet)


Den blå mattan är nu på plats i klassrummet och används flitigt till både 
sagoskrivande, matematikarbete och när vi lägger ord på magnettavlor. Den 
största vinsten är att kunna ha flera barn runt omkring sig när vi arbetar med 
matematik. Jag får en bättre överblick över vad de behöver hjälp med och 
kan därför hjälpa flera samtidigt. Jag tycker också att det blir mycket mer 
”matematikprat”, vilket är viktigt och lärorikt för både barn och lärare. 
Summa summarum; både barn och fröken är väldigt nöjda med mattan (ett 
extra plus är att man får öva sin vighet när man sitter på golvet…)


Så här säger klassvärdarna om veckan: 

Klara: 
”Det är roligt att skriva saga”


Alexander: 
”Det är roligt att ha idrott”


Trevlig helg önskar jag er alla!  
Hälsningar Sofia 
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INFORMATION: 

Läxor: 
• Matteläxa om 

volym  
• Läsläxa - läsa 

den lilla boken 
som de själva 
valt ut. Ni 
föräldrar har 
också fått en 
läxa - se 
pappret som 
ligger i mappen. 

________________ 

Viktiga datum att 
skriva upp: 

• Tisdag 5/6 
Vasadagen - 
mer info 
kommer. Obs! 
Fritids stänger 
kl. 15.00 denna 
dag. 

• Onsdag 6/6 - 
lovdag 
(nationaldagen) 

• Måndag 11/6 - 
fotbolls-VM på 
VR 28 - mer info 
kommer. 

• Onsdag 13/6 - 
avslutning i 
Vasakyrkan kl. 
18.00 




