
Hej allesammans! 
Då var det fredag (igen) och dags att summera veckan som 
gått. Veckan har varit fyllt av skolarbete men vi har även 
hunnit med viktiga samtal kring integritet och kränkningar. 

Under veckan har vi: 

• målat byggnader till ”Staden” som snart finns att beskåda i 
klassrummet

• tränat på det krångliga j-ljudet

• valt matrådsrepresentant och diskuterat bambamaten

• haft högläsning ur ”SVJ”

• uppmärksammat FN-dagen genom att lyssna på när 3:orna 
berättade om FN

• hört om Dalitbarnen som är Vasaskolans fadderbarn i Indien

• gått igenom nytt mattekapitel ”Geometri” - vi har pratat om 
viktiga begrepp, pratat om målen för arbetsområdet och övat 
på problemlösning

• samtalat om integritet utifrån boken ”Kramdalen”

• byggt paddelbåtar på tekniklektionen
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Läxor: 

- Skrivläxa; beskriva sig själv 

- Matte; geometri 

- Engelska; lämnas ut tisdag 
efter lovet 

Höstlov: 

Nästa vecka är det höstlov 
men fritids är öppet för dem 
som anmält behov av omsorg.

Konsert: 

På fredag 9/11 går vi till 
Domkyrkan för att vara med 
på suzukiföreningens konsert. 
En av våra klasskompisar ska 
spela piano och det vill vi inte 
missa! Vi börjar och slutar i 
vanlig tid. Ta med 
västtrafikkortet. 
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Igår hade jag även individuell avstämning med alla barn. Vi pratade om hur det går i skolan med tanke 
på målen i deras IUP och vi bestämde vad de (individuellt) ska tänka på särkilt mycket under 
kommande veckor. Om ca 1 månad gör vi ny avstämning. Jag tror att barnen behöver täta 
återkopplingar för att kunna jobba mot målen i IUP:n och jag hoppas att våra små samtal ska göra det 
mer konkret för deras del. 

Nu väntar ett välbehövligt höstlov men efter höstlovet kör vi så det ryker! Då börjar vi även öva inför 
lucia!

Jag önskar er, och alla era 
härliga barn, en riktigt god helg 
och ett skönt lov!

Vänliga hälsningar

Sofia
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