
Hej allesammans! 

Snart är det dags för ett välförtjänt sportlov. Barnen har 
kämpat hårt, trots förkylningar och annat. Hoppas att 
sportlovet kan bli en vecka för vila och återhämtning. 

Måndagen började med tunga, teologiska diskussioner…
vem kunde ana det? Jag fick frågor som; vem skapade 
Gud? Hur kan man veta att Gud finns? Hur vet man allt 
om Gud? Om han skapat oss alla - då är vi väl släktingar 
allihop? Ja, ni förstår ju… inte det första man väntar sig 
en måndagsmorgon men otroligt uppfriskande! Jag 
tycker att det är så otroligt roligt att de tänker, funderar 
och försöker förstå. 

I tisdags var vi på konstmuseet och fick lära oss mer om 
alla konstverk som finns på muséet.

I matematiken har vi arbetat vidare med addition av lite 
större tal. Vi har pratat om olika sätt att lösa uppgiften 
24+35 men enats om att enklast är att först lägga ihop 
tiotalen och därefter entalen. Det är lätt att tro att 
sådant är självklart men så är inte fallet. Barnen får ofta 
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Läxor till fre v 8: 

- Läsläxa; sid 44-52. Vill 
påminna om projekt ”Läsa 
minst 20 minuter, 4 ggr/
vecka”. Fylla i denna lapp 
och signera när barnet läst. 
Läs gärna andra böcker som 
komplement och fyll i på 
lappen. 

- Matteläxa; addition med 
tiotal  

  
Sportlov vecka 7: 

Nästa vecka är det sportlov 
men fritids är öppet för de 
som anmält behov av omsorg. 

 
Utvecklingssamtal: 

Måndag och tisdag 11-12/3 
(dagtid) genomför vi vårens 
utvecklingssamtal. Mer info 
kommer. 
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själva berätta hur de tänker när de ska lösa en uppgift - först därefter vet jag hur jag ska guida 
barnet vidare. Tänker att det kan vara bra för er att veta hur vi pratar matematik i skolan - 
förhoppningsvis underlättar det för er därhemma, men framför allt underlättar det för barnen 
när vi talar samma mattespråk.

I övrigt har vi fortsatt att prata om vänskap och gjort vänskapsblommor. 
Vi har arbetat vidare med vårt miljötema och diskuterat artiklarna som de 
hade med sig förra fredagen. Vi har skrivit meningar till dessa och sedan 
satt upp artiklarna i kapprummet. 

Till sist vill jag önska er alla en fin 
helg och en härlig sportlovsvecka!  

Vänliga hälsningar

Sofia
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