
Hej allesammans! 

Som jag har njutit av ett 
vintervitt Göteborg denna 
vecka! Allt blir ljusare och 
det verkar inte finnas någon 
gräns för vad man kan hitta 
på när det finns snö på 

marken. Det enda negativa är väl att man får tjata om att 
snöbollskastning inte är tillåten… men i övrig är det bara 
positivt med snön!

Veckan inleddes med EQ-lektion. Jag tänker att vi ska 
försöka ha detta mer regelbundet eftersom den 
emotionella intelligensen är minst lika viktigt (om inte 
viktigare i vissa fall) som vanligt IQ. Barnen har i grupper 
fått fundera på hur en bra kompis ska vara och vi har 
även gemensamt samtalat kring detta. Nästa vecka ska vi 
tillverka ”kompisblommor”.

Igår var vi på biblioteket och försåg oss med nya härliga 
böcker! Det är en fröjd att gå dit med klassen och de får 
ofta beröm för att de ”sköter sig så bra”! Min 
förhoppning är att biblioteket ska bli en positiv plats 
med förväntan och dit verkar vi vara på väg.

Vi har påbörjat vårt 
”Miljötema” och samtalat om 
miljöförstöring. De har fått titta 
på bilder och sedan tänka kring 
dessa. Barnen håller nu på att 
formulera meningar till de olika 
bilderna. 
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Läxor: 

- Läsläxa; sid 36-43. Vill 
påminna om projekt ”Läsa 
minst 20 minuter, 4 ggr/
vecka”. Fylla i denna lapp 
och signera när barnet läst. 
Eftersom det inte är så 
många sidor denna gång kan 
de behöva läsa annat också. 

- Skrivläxa; ”Det bästa och 
det värsta med vintern”.

  
Konstmuséet: 

På tisdag går vi till 
konstmuséet. Vi äter i bamba 
som vanligt och går därefter 
till muséet. 

Löss: 

Vi ber er alla att luskamma era 
barn + syskon. Löss finns nu i 
huset och det vore toppen om 
vi alla kunde hjälpas åt att få 
dem att fly. Tack för er hjälp!

VECKOBREV 5 
 Klass 2 - Vasaskolan



I matten har vi tränat mycket på addition med hela tiotal - t ex 53+10 och i svenskan har vi 
fortsatt vårt fokus på att göra korrekta meningar med stor bokstav, punkt och rätt 
meningsbyggnad. Det är inte alltid helt lätt att förklara vad det är som gör att det blir en 
”korrekt mening” när man inte kan ta till grammatiken… Av denna anledning är det otroligt 
viktigt att de läser mycket eftersom de då får en känsla för språket och dess uppbyggnad. 

Till sist vill jag önska er alla en fin helg! 

Vänliga hälsningar

Sofia
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