
Hej allesammans! 
Göteborgsvädret kanske inte alltid ser ut som på bilden ovan 
men vi fick åtminstone njuta någon dag (nästan i alla fall) 
innan det var dags för det välbekanta slasket… Barnen njöt så 
länge det varade och kreativiteten flödade!

Vi har fått mycket gjort under veckan som gått och jag hoppas  
och tror att barnen känner att de tar små steg framåt för varje 
dag som går. Här kommer ett axplock av det vi arbetat med 
under veckan;

Matte: 

Vi har fortsatt att träna på division och multiplikation och 
barnen har själva upptäckt att dessa räknesätt hör ihop. Igår 
pratade vi också om halv, tredjedel och fjärdedel. De fick 
praktiskt träna på att illustrera dessa begrepp samt hur man 
skriva ”en tredjedel” etc. 

No: 

”Våra sinnen” (syn, hörsel, känsel, 
lukt, smak och balans) har stått i 
fokus. Vi har läst, gjort mindmap 
och skrivit egna små faktatexter. De 
har med bilder fått illustrera de olika 
sinnena och även gjort skriftliga 
uppgifter. 
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Läxor: 

- Matteläxa; multiplikation, 
division och hälften

- Läsläxa; sid 15-25 i ”Snöret, 
fågeln och jag”

Utvecklingssamtal: 

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

Måndagar: 

Simon Boman, som jobbat här 
tidigare och nu är tillbaka på 
60%, har barnens lektioner på 
måndag eftermiddag. Han har 
bild och engelska med dem 
och Louise har ”Röris” med 
dem på eftermiddagen. 
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Svenska: 

Förutom högläsning och tyst läsning har vi tränat på att sammanfatta det man läst. Vi har lagt stort 
fokus på att göra korrekta meningar samt använda stor bokstav och punkt. Detta moment tränar vi i 
alla ämnen eftersom det är en så viktig och grundläggande kunskap att kunna uttrycka sig i skrift så 
att mottagaren förstår vad man vill säga. 

Bild: 

De har målat sina Astrid Lindgren-figurer (som jag tyvärr glömt bort….) som de gjorde under höstens 
temavecka.

Engelska: 

Barnen har tränat olika engelska fraser. 

__________________________________________________________________________________________

Nu önskar jag er alla en fin helg!

Vänliga hälsningar Sofia
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