
Hej allesammans! 

Nu känns det som att våren 
är i antågande och ni, liksom 
jag, njuter säkert att 
plusgrader, sol och 
vårblommor som börjar titta 
fram!

Vi har idag genomfört 
Vasaloppet och det 

genomfördes med bravur! Vi slog förra årets rekord (645 
varv) och landade på strax över 1000 varv! Vilken bedrift! 
All personal skänker 1 kr/varv till vårt arbete med 
dalitbarnen. 

Under den gångna veckan har vi genomfört de flesta 
DLS-proven. Dessa har handlat om rättstavning, 
läsförståelse och ordförståelse. Eftersom barnen är ovana 
vid provsituationen har det varit lite småpirrigt men de 
har genomfört alla uppgifter med stort allvar och 
engagemang.

Förutom DLS-proven har vi arbetat med följande:

No/so: 

Barnen har börjat samla skräp till vår egen 
återvinningsstation i klassrummet. Vi har pratat om 
varför man sopsorterar, vad man sopsorterar etc. Barnen 
har gjort ett återvinningsschema med olika symboler och 
de har sedan målat saker under de olika symbolerna. 

Matematik: 
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Läxor till vecka 10: 

- Läsläxa; sid. 66-75. 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. 

- Matteläxa; addition och 
subtraktion 

- Engelskaläxa; lämnas på 
måndag 

Utvecklingssamtal: 

Under kommande vecka 
förbereder vi oss för vårens 
utvecklingssamtal. Tanken är 
att barnen får hålla i en del av 
samtalet själva och de ska 
därför  

Inte nu igen?: 

Flera barn i klassen har LÖSS 
och det är både långhåriga och 
korthåriga. Så:

- kamma 

- behandla vid behov

- sätt upp håret 
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Vi har gemensamt arbetat med diagram och problemlösning samt börjat med nya sidor som 
handlar om udda och jämna tal.

Svenska:

Förutom DLS-proven och arbetet med ”Snöret, fågeln och jag” har barnen fortsatt arbetet 
med att skriva i grupp. Som jag nämnt tidigare, är det ett fantastiskt tillfälle att samtala kring 
hur man gör korrekta meningar, hur man kan variera texten, hur man bygger upp stämning 
och hur man använder adjektiv för att göra texten mer intressant att läsa.

 Till sist vill jag önska er en fin helg i solen! 

Vänliga hälsningar

Sofia
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