
Hej allesammans! 
Tyckte precis att jag skrev terminen sista veckobrev men helt 
plötsligt har det blivit dags att skriva terminens första 
veckobrev. 

Gårdagens skridskoutflykt blev lyckad - både barn och vuxna 
hade roligt. Alla kämpade på, oavsett utgångsläge, och det ska 
alla barn ha en stor eloge för! Inga sura miner men däremot 
väldigt mycket kämparanda och glädje.

Så här tyckte vi om skridskodagen:

 Det var jättekul att åka skridskor

 Det var roligt att åka snabbt

 Jag blev bättre på att åka skridskor

 Man fick ont i fötterna

 Det var roligt att spela hockey

 Det var kul att åka runt på planen

 Det var gott att äta matsäcken som vi hade med oss

 Det var kallt men ändå roligt

 Vi lekte ”Följa John” på isen

 Man blev ganska blöt

 Vi hjälpte de små barnen att lära sig att åka skridskor
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Läxor: 

- Matteläxa; division

- Läsläxa; sid 6-14 i ”Snöret, 
fågeln och jag”

Utvecklingssamtal: 

Vårens utvecklingssamtal äger 
rum vecka 11-12 (dagtid). Mer 
info kommer.

Så här i början av 
terminen vill vi 
påminna om följande: 

Om man mot förmodan kommer 
sent till fredagens morgonbön i 
kyrkan, uppmanar vi er att 
använda sidogångarna. Detta för 
att dom som redan är på plats ska 
kunna fokusera på 
morgonandakten. 

På onsdagar startar vi dagen med 
gemensam sång-samling kl 
8.00. Vi vill att alla barn ska få 
en lugn start på morgonen och 
därför behöver vi börja lektionen 
i utsatt tid. När elever droppar in 
under sångsamlingen har några 
barn lätt att tappa fokus. Vi 
vädjar därför till er föräldrar att 
se till att era barn är här i god tid 
innan lektionen startar. 

Tack på förhand! 

/hälsningar 28:ans personal

VECKOBREV 2 
 Klass 2 - Vasaskolan



Under veckan som gått har vi i matematiken introducerat och pratat om räknesättet ”division”. 
Veckans läxa handlar därför om detta. Vi har också pratat om att multiplikation och division hör ihop. 
De har gjort division med laborativt material, övat på problemlösning (division) i liten grupp men även 
arbetat enskilt i matteboken. 

Veckans läsläxa är att läsa ur boken ”Snöret, fågeln och jag”. Jag är väl medveten om 
att några kommer att uppleva den som svår, andra tycker att den är lagom och några 
tycker att den är lätt. Vi befinner oss fortfarande tidigt i läsutvecklingen och det är 
därför helt i sin ordning att de uppfattar texten helt olika. Om man upplever att 
texter blir för svår kan ni och barnet turas om med läsningen. Det bästa är dock om 
barnet läser det mesta av texten. Vi arbetar sedan vidare med texten i skolan. Boken 
ska vara med i skolan på fredagar. 

Nu önskar jag er alla en fin helg!

Vänliga hälsningar Sofiakor
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