
Hej allesammans! 
Vi lägger en händelserik vecka bakom oss och tar ett par 
dagars ledighet för att leka av oss och hämta nya krafter! I 
måndags kändes det som att vi gick in i en splittrad vecka, 
men barnen har klarat av det på bästa sätt. Jag är så 
imponerad!

Veckan startade med föräldrabesök där vi fick lära oss om 
entreprenörskap och företagande. Hur går man från idé till 
verklighet? Lektionen avslutades med att vi bjöds på Masala 
Chai (te från Indien ) - gott tyckte de allra flesta!

De som var på fritids i tisdags hade en härlig dag tillsammans 
med fritidspersonalen! Under veckan som gått har vi, förutom 
vanligt skolarbete, hunnit med att vara på Konserthuset för 
att se föreställningen ”Pampiga systrars symfoni”, lånat böcker 
på biblioteket och fått en introduktion till programmering 
med hjälp av en förälder i klassen. Fantastiskt att det finns 
andra som kan träda in när det gäller områden man själv inte 
behärskar så väl… 

Matteläxan som de fått idag, handlar återigen om addition 
och subtraktion. Anledningen är att det är så oerhört viktigt 
att detta grundläggande sitter som berget. Om inte, blir 
matematiken ganska krånglig och tidskrävande. Se därför till 
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Läxor: 

- Munläs sid 34-35 

- Matte; uppgifter för att träna 
addition och subtraktion 
(gör uppgifter OCH träna så 
att additionen och 
subtraktionen sitter säkert) 

- Engelska; kunna namn på 
olika djurarter 

Fredag: 

Ta med en tom, urdiskad 
enliters mjölkpaket (den höga 
smala sorten) - vi ska bygga 
paddelbåtar på tekniken. 

Avstämning med 
eleverna: 

På torsdag har jag kort 
avstämning med barnen 
(individuellt) kring hur det går 
med målen i IUP:n. Min 
tanke är att ca 1 gång/månad 
har små, korta samtal med var 
och en, för att stämma av. Vad 
går bra? Vad behöver 
förbättras?  

VECKOBREV 42 
 Klass 2 - Vasaskolan



att ert barn både gör uppgifterna skriftligt men att de även får repetera talen med en vuxen, eller 
ett äldre syskon. 

Röster från veckan som gått: 

• På gympan lekte vi Killerball och Karaokejage

• Vi har varit på Konserthuset

• En förälder har hjälpt oss med programmering

• Det var roligt att gå till biblioteket!

• Idag har vi läst om våra hemliga kompisar och de andra fick gissa vem det var

• Vi har fått lära oss mer om vad olika djur heter på engelska

• På bildlektionen fick vi måla våra favoritdjur

• Vi har haft matte

• Vi har börjat göra en plansch där man kan se vilka yrken och jobb som finns i en stad

________________________________________________________________

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar

Sofia
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