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En välförtjänt paus… 
… blir det nu för barnen nästa vecka. Denna 
vecka har vi börjat med minus, subtraktion. Vv 
är veckans bokstav, ser ut som en vass pilspets. 
Alla har tränat på att skriva 7:or. Ny 
högläsningsbok är ”Ronja Rövardotter” av Astrid 
Lindgren. Under onsdagen hade vi tema ”FN”. 
3:orna berättade lite för alla om organisationen. 
Vi såg en film om människorna på vårt jordklot. 
Angelika, som arbetar med de äldre barnen på 
Vasaskolan, kom och berättade om Dalit och 
Indien. Varje år samlas det in pengar på olika                    

INGA RISKAKOR 

Vi uppskattar om barnen 
tar med frukt och inte 
riskakor till skolan. Det 
har tyvärr varit en del 
konflikter vad gäller 

dessa! 

SJUKANMÄLAN 

   till fritidsmobil:

0723-726424

innan kl. 8.00.

Vecka 46 

har vi en hel vecka 
med tema- Astrid 

Lindgren!

VECKOBREV 
 vecka 43
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sätt för att de fattigaste barnen där ska få möjlighet att 
gå i skolan.

Vi har pratat om integritet, tafsare och nättroll. Att 
man har rätt att säga stopp om man blir utsatt för något 
som inte känns ok. Att kroppen är privat och att man 
ska vara försiktig i kontakt med människor på nätet. 
Prata gärna vidare om detta hemma… det kanske ni 
redan gör. Det är viktiga saker för att skydda våra barn!

På kristendomslektionen berättade jag den spännande 
berättelsen om lille Mose som lades i en korg i floden 
Nilen, räddades av Faraos dotter, fick fly från Egypten, 
men som sedan kom tillbaka och tog med Israels folk 
bort från slaveriet.

Under torsdagen avslutades arbetet med Vektor. På 

  

•
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fredagen fick klassen se på film och äta ostbågar och chips. En välförtjänt 
belöning …. bra jobbat!

Till sist är det fantastiskt roligt att vara igång igen och få möta era fina barn 

varje dag. Jag saknade dem jättemycket när jag var hemma förra veckan…

Trevligt höstlov ! Filippa

Boktips: Barnen i Kramdalen - en saga om integritet, tafsare och nättroll av 
Andreas & Emelie Sjölander


