
Hej allesammans! 

Det är lätt att konstatera att veckans höjdpunkt var besöket 
på biblioteket. Lusten och ivern är stor, både vad gäller att bli 
bättre på att läsa och hitta spännande, bra böcker. Det är 
fantastiskt att ha ett så stort bibliotek nära skolan, där 
barnbibliotekarier arbetar och kan hjälpa barnen att hitta rätt 
bland alla böcker. Jag ser till att de får arbeta den tiden vi är 
där!

I onsdags satte vi igång so-temat ”Yrken och 
samhällsfunktioner”. Barnen har i grupper fått fundera på 
vilka yrken som finns och vi lyckades tillsammans få ner en 
lista på 48 olika yrken. Bra jobbat! De har nu valt ett yrke som 
de ska skriva om och även måla en bild som symboliserar det 
yrke de valt. Vi fortsätter detta arbete under några veckor 
framåt.

På föräldramötet informerades om de nya reglerna kring 
GDPR (hur vi hanterar personinformation). Med anledning av 
detta behöver vi vara mer restriktiva med vad vi skriver i mail 
till er föräldrar. Mail som vi skriver till er kommer därför vara 
betydligt mer formella och kortfattade. Bra för er att veta om!
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Läxor: 

- Läsa sid 20-24 i Munläs B 

- Intervju ”Yrken”. Mer info 
finns på särskilt papper. 

- Öva addition - se särskilt 
papper 

Studiebesök eller 
besöka klassen? 

På föräldramötet efterlyste jag 
föräldrar som kan tänka sig att 
komma till klassen och berätta 
om sitt jobb. Kanske finns det 
någon som även kan tänka sig 
att ta emot en hel klass på 
studiebesök? Hör av er till mig 
om ni är intresserade av 
någotdera. Jag hoppas på stor 
tillströmning så att jag får ställa 
er på kö! 

Föräldramötet 

Hoppas alla fick 
sammanställningen från 
föräldramötet som jag mailade 

VECKOBREV 37 
 Klass 2 - Vasaskolan



Barnen berättar om veckan: 

- Igår fick vi reda på att Fotbollsvännerna vann i fritidsvalet. 

- Vi har arbetat med matteboken. 

- På tekniken har vi tittat på en film som heter ”Mitt liv som grej”. 

- I måndags pratade vi om valet. 

- Vi har jobbat med yrken. Vi fick måla olika yrken och ska även skriva några meningar om 
yrket. 

- På svenskan har vi jobbat med Skrivläs och gjort memory. 

- Några i klassen har läst upp sina sagor. 

- I tisdags gick vi till biblioteket.  

Grattis till segern, fotbollsvännerna! 

Önskar er alla en trevlig helg! Hälsningar Sofia 
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