
Hej allesammans! 

Till vänster ser ni våra fina 
kompisblommor. Barnen har 
funderat på hur en bra vän ska 
vara och skrivit ner detta på sin 
blomma. Vi återkopplar till 
dessa med jämna mellanrum och 
exemplifierar för att det ska bli 

mer ”hands-on” för barnen. Vi fortsätter också arbetet 
med ”hemlig kompis” och även om en och annan 
glömmer bort att uppmärksamma sin hemliga kompis, är 
det många som lägger ner tanke och energi på detta. 
Förhoppningsvis leder detta till att många blir extra 
snälla mot många - och då blir det svårt att gissa vem 
som haft en som hemlig kompis!

Nästa vecka gör vi de nationella DLS-proven (görs i 
åk 2) för att testa ordförståelse, läsförståelse och 
stavning. 

Denna vecka har vi bl a 
arbetat med att skriva 
berättelser i grupp. Varje 
grupp har planerat sin egen 
berättelse genom att göra ett 
berättelseansikte (se bilden 
till vänster) där man 
bestämmer vilka personer 
som ska finnas med, platser/
miljö där berättelsen utspelar 
sig, vilket/vilka problem som 

uppstår och hur allting börjar och sedan slutar. De är nu i 
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Läxor till vecka 9: 

- Läsläxa; sid. 54-65. Som 
föregående veckor gäller ”Läsa 
minst 20 minuter, 4 ggr/
vecka”. Signera när barnet 
läst. Läs gärna andra böcker 
som komplement och fyll i på 
lappen. 

- So/no-läxa; ta med saker till 
vår återvinningsstation i 
klassrummet (kartong, plast, 
glas, aluminium m m)

- Engelskaläxa; uppgift om 
familjen (delas ut på måndag 
och förhörs måndagen därpå) 

  
Vasaloppet: 

På fredag är det dags för 
Vasaskolans årliga Vasalopp i 
Johannebergsparken. Barnen 
springer så många varv de orkar 
(vi hoppas slå förra årets rekord) 
och därefter blir det grillad korv 
och blåbärssoppan. Denna dag 
slutar barnen kl. 14.00.

 
Utvecklingssamtal: 

Mån-tis 11-12/3 är det 
utvecklingssamtal. Boka ditt 
samtal via doodlelänken jag 
mailade ut i måndags.
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full gång med att både skriva och illustrera sin berättelse. För att barnen ska utveckla sitt 
skrivande jobbar jag med varje grupp enskilt; jag skriver 
texten på datorn och de berättar vad jag ska skriva. Dessa 
tillfällen blir en fantastisk möjlighet att samtala med 
barnen kring skillnad mellan tal- och skriftspråk, hur man 
börjar en mening på ett bra sätt, hur kan man använda 
beskrivande ord för att göra texten mer intressant och 
hur skriver man en dialog. Det är spännande berättelser 
som växer fram och jag ser fram emot slutresultatet!

Till sist vill jag önska er alla en fin helg! 

Vänliga hälsningar

Sofia
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