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Fjärde skolveckan… 
I matematiken har vi arbetat laborativt med 
”större än och mindre än”. Alla har övat addition 
med räknekort. På tekniken visade Håkan hur 
en hävstång och katapult fungerar. Alla har ritat 
och räknat till en räknesaga om fiskar. Klassen 
har arbetat vidare med ”trafiken”. Vi har gjort ett 
stapeldiagram över hur barnen kommer till 
skolan. Det hänger i hallen. Ta gärna en titt!  Alla 
har tränat på att skriva bokstaven ”Mm”.

Jag har börjat på en ny högläsningsbok, ”Boken 
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Tack.. 

alla ni som kom till 
föräldramötet i måndags. Det 

var så gott att få möta er! 

Inga egna leksaker 
eller bollar i skolan! 

Läsläxa- Munläs A! 

s. 10-12. 

Välkomna till 
Lära känna-
samtal med 
start nästa 

vecka!

VECKOBREV 
 vecka 38
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om att börja skolan” av Helena Bross. Barnen 
har fått måla med vattenfärg till Vivaldis 
”Hösten”.

På kristendomslektionen berättade jag om 
Babels torn. Vi har varit på biblioteket och alla 
barn fick läsa sin läsläxa där.

Klassen har skrivit en gemensam berättelse 
denna vecka. De ville att den skulle finnas med i 
detta veckobrev.

Trevlig helg!   Filippa
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Det var en gång en tjej i ett 
slott. Sedan kom ett 
monster och krossade 
halva slottet. Det var en 
prins som räddade 
prinsessan. Sedan kom det 
en drake som sprutade eld 
upp till himlen. Sedan så 
brann den andra halvan av 
slottet upp. Då började 
draken följa efter dem till 
det andra slottet i skogen. 
Prinsen och prinsessan 
hoppade upp på en häst. 
En tiger och en drake 
förstörde det andra slottet i 
skogen. Prinsen och 
prinsessan hoppade upp 
på en häst. En tiger och en 
drake förstörde det andra 
slottet. Då kom ett pilregn 
och dödade tigern och 
draken. En Pokémon åt upp 
prinsen. Prinsessan dödade 
Pokémon så att prinsen 
kunde komma ut. Sedan 
kom det en hundvalp som 
var stor som ett hus. De 
byggde upp slottet och 
levde glada med sin valp 
och sin häst. De åt 
doughnuts. 


