
Hej allesammans! 

Det ryktas att det återigen är fredag…

Under gångna veckan har vi förberett oss inför 
utvecklingssamtalen. Barnen har verkligen engagerat sig i 
förberedelserna och det märks på dem att de tycker att 
detta är viktigt. De är lite pirriga inför samtalet eftersom 
det är första gången de själva håller i det. Ni föräldrar 
och jag som lärare är naturligtvis aktiva i samtalet men 
det är barnet som styr och leder (med viss hjälp av 
mig, så här första gången). Barnen har i små grupper fått 
öva på att hålla sitt utvecklingssamtal men vi får ändå se 
nästa veckas samtal som ett övningstillfälle. Man kan ju 
inte bli proffs på en gång!

Matematik: 

Veckans arbete har handlat om udda/jämna tal och vi har 
även tränat på tal upp till 200. 

Svenska:

Vi har gjort färdigt alla DLS-prov, läst tyst, haft 
högläsning och arbetat med ”Snöret, fågeln och jag”. 
Övrig tid har gått åt till att förbereda 
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Läxor till vecka 10: 

- Läsläxa; sid. 76-85 (samma 
tillvägagångssätt som 
föregående veckor)

- Skrivläxa; beskriva bild 

- Engelskaläxa; lämnas på 
måndag

Utvecklingssamtal: 

Era barn hälsar er välkomna 
till utvecklingssamtal på 
måndag och tisdag! Hoppas 
att ni alla har tittat på 
inbjudningskortet som ni 
fick av ert barn. Däri finns 
frågor som vi vill att ni 
funderar på inför samtalet.

Studiedag: 

Onsdag 13/3 är det studiedag 
och barnen är lediga från 
skolan. Fritids är öppet för de 
som anmält behov av omsorg. 
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utvecklingssamtalen. 

No: 

Barnen har gjort färdigt sitt återvinningsschema och vi har gemensamt sorterat soporna som 
barnen haft med sig. Nästa vecka ska vi försöka ta oss till återvinningsstationen och sortera 

allting i respektive behållare. I samband med 
arbetet kring återvinning har vi pratat om 
ekosystem och fotosyntes. Barnen lyssnade med 
stor spänning när jag berättade om varför träden 
tappar sina löv och hur det kommer sig att det 
fylls på med nya löv varje vår! Jag blir nästa rörd 
själv, när jag tänker på hur fantastiskt ordnat det 
är i naturen och växlingen mellan naturens vila 
och när allt står i blom.

Så till sist vill jag önska er alla en trevlig 
helg! Vi ses på måndag eller tisdag!

Vänliga hälsningar

Sofia
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