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Sommarläxa
* Ha sovmorgon så ofta du
kan!
* Sola och bada! Cykla,
spring, lek!
* Läs böcker!
******************************

HEJ!
Så fort det gick! Så roligt och lärorikt det har varit! Och jag är inte ensam om
att tycka så. Här kommer utdrag ur elevernas loggböcker:
MITT ÅR I TVÅAN
När vi var på Konserthuset fick vi testa musikinstrumenten. De lät
jättebra. Vi fick vara med på Rörelse-workshop och på Kompositörworkshop. Och jag har lärt mig om fotosyntes. (Erik)
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Tvåan har varit ett bra skolår. Vi har haft en ”snäll” fröken och bra
kompisar. Jag kommer verkligen att sakna detta skolår. Och jag minns
massor! Till exempel Luciatåget, Vasaloppet, födelsedagar, böcker, film
och mycket-mycket mer! (Klara)
Det har varit kul tvåan. Jag har fått många vänner. Det har varit
spännande att lära sig. Jag har lärt mig mycket, särskilt om kroppen.
Vi har haft mycket grupparbete. (Diana)
Eleverna i min klass är ganska snälla. Vi jobbade med Vektor på IPads.
Jag har lärt mig att vika kaniner. Vi jobbade med religioner. Vi gick på
utflykter och på bio. (Lydia)
Det har varit jätteroligt att gå i tvåan! Det har varit fotboll, lektioner,
lekar, filmer och mycket, mycket mer. Det finns inga tråkiga dagar när
man har Inga som fröken!!! Det kommer att bli roligt att börja trean!!
Huvudsaken är att vi har kvar Inga som fröken. (Jonatan)
Jag tycker om att redovisa i grupper, det ska vi göra oftare. Vasadagen
tyckte jag om men vi skulle haft fler stationer. I tvåan har vi haft
många utflykter, t ex var vi på bondgården. Vi har haft bild: vi har
gjort raketer och massor av andra grejer. Ja, vi har haft väldigt roligt
i tvåan. (Maribel)
NO var jättekul. vi jobbade med vårtecken. Vi lyssnade på majsånger
och studentsånger. Vi gjorde division och vi gjorde svenska. Som
veckans ord. Och vi läste mer. Vi vattnade våra bönor. Och vi lärde oss
om Bäckaskogskvinnan. (Hugo)
Det har varit ett bra år. Jag har gått tre år på Vasaskolan och haft fyra
olika fröknar, den bästa är Inga, den fjärde fröken. Tack, Inga!!!
(Viktor)
Först var det lite pirrigt, men sen vande man sig. Jag har lärt mig så
mycket: till exempel har jag blivit mycket bättre på att sjunga och lärt
mig mycket mer om kroppen. Vi har fått väldens bästa fröken!!!! Vi
har åkt till en bio som var spännande. (Set)
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Mitt år i tvåan har varit lärorikt och kul. Jag har blivit bra på allt
möjligt. Jag har haft bra lärare som Inga, Filippa, Maria. Det här
läsåret har verkligen varit bäst, den här tvåan är världens bästa.
(Teo)
Matte är roligt. Jag har lärt mig matte-begrepp, multiplikation och
division. Jag har lärt mig om atomen. Vi har läst ”Snöret, fågeln och
jag”. (Joel Bo)
Jag tycker att Inga är jättebra. Vi har varit på massa utflykter i tvåan.
Vi har gjort massa fina bilder, vi har lärt oss matte och svenska, vi har
haft massa musik. Det här var mitt liv i tvåan. (Ruth)
Bild har varit jättekul. Att läsa om istiden var också roligt. Det var
roligt med film. En gång gick vi på bio. Vi hade den bästa fröken som
finns. Varma kramar från Joel Bi.
Bild var väldigt roligt i tvåan. Jag älskar gympa. Vasadagen var typ
roligast. Kemi tycker jag är roligt. Det är bara POSITIVT! (Eliah)
Det var roligt att vara på bondgården. Och Vasadagen var rolig, vi var i
olika grupper. Vi har haft idrott ute. Vi har gått på många ”teatrar”.
(Christian)
Vi i klass två har jobbat med dikter. (Aboudi)
Jag har lärt mig mycket mer matte, svenska, NO, SO, bild, musik,
kristendom. På rasterna har jag fått nya vänner. Vi har kommit på en
fotbollsklubb. (Benjamin)
I början av tvåan hade jag det svårt. Sen blev det bättre och bättre. Vi
hade Vasadagen, mina ledare hette Karl och Sylvester. Vi fick en
baguette med kyckling, det var inte riktigt min smak. På en
mattelektion gjorde vi symmetri-bilder. Man fick göra vilken figur man
ville, sen klippte vi dem ut och målade likadant på båda sidorna.
(Menár)
Biblioteket var det roligaste. Jag tycker om att lyssna på historier.
(Andrea)
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Det har varit ett år med nitton vetgiriga elever. Vi har slitit, vi har kämpat, vi
har sjungit och dansat, vi har skapat och vi har haft många goda skratt
tillsammans. Vi har brottats med motgångarna! Och vi alla har blivit något
klokare, blivit mer toleranta, vuxit till en trygg grupp där olikheterna ses som en
styrka. Nu ska vi njuta av ledigheten! Jag avslutar detta brev med ett stort tack
för alla elever och deras målsmän för ett gott samarbete under läsåret 2017/2018!
Jag önskar er
GLÄDJE,
LUSTEN ATT LÄSA,
AVKOPPLING,
DAGRÖMMAR,

SOLEN OCH SKUGGA,
OVÄNTADE ÖVERRASKNINGAR,
MYS,
MORGONSTUNDER MED GULD I MUND,
AFTONBÖNER SOM GER SJÄLEN
RO!

Vi ses i augusti!
Med vänliga hälsningar fröken Inga
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