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Lössen sprider sig.  

Luskamma hemma! 

Vi jobbar på… 
Denna vecka har Håkan återigen varit inne i klassen när jag har pratat med 
resterande föräldrar och barn i ”Lära känna-samtal”. Klassen fick då träna på att 
skriva 4:or i sina sifferhäften.

Vi har fortsatt att arbeta med färger på engelska.

På kristendomslektionen fortsatte jag att läsa om Abraham och Sara. Drömmen 
gick i uppfyllelse!  Sara födde en son när hon var väldigt gammal, Isak.

Klassen har fått en egen ”läslåda” där varje barn får läsa en bok som passar deras 
egen individuella läsnivå.

Vi har pratat i klassen om vad man gör vid en ”inrymning”.
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Vår biträdande rektor Matilda har varit på besök. 
Hela klassen fick dela med sig av sina tankar och 
idéer om hur skolgårdsmiljön kan göras bättre och 
tryggare för alla att vara i.

Här nedan kan ni läsa vilka förslag som barnen 
hade:

° Staket vid fotbollsmålen och nya nät så att bollar inte åker igenom.

° En dörr vid muröppningen som är i ena hörnet av skolgården där bollar kan flyga 
igenom.

° En grind vid brandtrappan, som bara kan öppnas inifrån vid brand, men som hindrar 
barn från att klättra upp och skada sig i trappan.

° Högre staket runt skolgården så att man inte skjuter över bollar så lätt.

° Högre staket vid flaggstången som är vid boden så att inte rockringar flyger över så lätt.

° Linbana upp till andra våningen så att inte alla barn behöver trängas i dörren när de ska 
gå in från rasten.

Äntligen är vår nya 
hinderbana invigd. Ett barn 
från varje årskurs var med 
och klippte banden. 
Sandlådan har också fått 
nytt liv och ny sand. Det var 
full aktivitet där idag!!!

Trevlig helg till er alla!

Filippa

På måndag åker vi till  
Guldhedsbiblioteket. 
Glöm inte busskort!                                                                                     
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