
Hej allesammans! 

Ingen vecka är den andre lik… denna vecka kommer 
veckobrevet redan på en torsdag eftersom jag är 
komp.ledig imorgon, fredag. Ingrid Tobin (som 
vikarierat mycket på skolan men som nu läser till lärare) 
har lektionerna med klassen och Ulla är även med på ett 
av passen.

Svenska: 

Vi har lånat nya böcker på 
biblioteket och avslutade 
med en härlig lässtund i 
sagorummet. Vår nya 
högläsningsbok heter 
”Monstret i natten” och den 
verkar ha fångat barnens 
uppmärksamhet och 
intressen. Igår gjorde vi det 
sista DLS-testet som denna gång handlade om 
ordförståelse. 

Matematik: 

Denna veckan har matten handlat om addition och 
subtraktion med hela tiotal upp till 1000. Barnen har 
övat i matteboken men även genom additions- och 
subtraktionsbingo och ”gissa talet”. Genom att ställa 
frågor skulle barnen lista ut vilket tal jag tänkte på. På 
detta sätt tränade vi jämna/udda tal, positionssystemet 
och tallinjen. 
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Läxor till vecka 10: 

- Läsläxa; sid. 95-101

- Matteläxa; blandade 
uppgifter 

- Engelskaläxa; lämnas på 
måndag 

Sagodag: 

På tisdag har vi sagodag 
tillsammans med 
förskoleklassen.  

Utbildningsdag: 

På torsdag är alla lärare på 
28:an iväg på utbildning med 
skolverket. Vikarie för klassen 
är Ingrid Tobin. (barnen har 
idrott som vanligt)

Kompisdag:  

På fredag är det dags för 
28:ans kompisdag. Det blir en 
dag fylld av lekar och 
samarbetsövningar. 

Omdömesblankett: 

I barnens mappar finns 
omdömesblanketterna som jag 
visade er på u-samtalen.
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Nästa vecka: 

Som ni ser, i spalten till vänster, är det mycket som händer under kommande vecka. Sagodag, 
kompisdag + att vi lärare är på utbildning. Vi hoppas att veckan ska flyta på bra och att barnen 
ska lära sig mycket! Framför allt hoppas vi att de ska växa i förståelse för varandras olikheter/
likheter och hur alla behöver samarbeta för att skapa en trygg skola!

Så till sist vill jag önska er alla en trevlig helg!

Vänliga hälsningar

Sofia
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