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Hej! 
Dags för påsklov! 

Vi har varit flitiga. Nu har vi bara 2-3 delprov 
kvar att genomföra (NP). Att det står olika antal  
beror på elevernas sjukfrånvaron. 

Det som återstår är en skriftlig uppgift i svenska 
(skriva faktatext) och högläsning (läsa med flyt). 
Det är bra om eleverna fortsätter läsa 
kapitelböcker även under den lediga veckan…

Efter lovet åker vi till Ekehagen (på tisdag). 
Sedan är det läsning enligt schema. En läxa 
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Läxor v 17 

Veckans ord 
(diktamen på 
fredag): 

älv, betesmark, åker, 
mjöd, lin, 
handelsmän, runor, 
runristare
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denna vecka - veckans ord. 

****************

I slutet av brevet finns info om studiebesöket ( av någon anledning ville inte 
hela texten följa med, så läs gärna eran e-post eller titta i elevernas läxmapp, det 
finns en papperskopia där.)

OBS! Det ska vara en matig matsäck, ingen godis, inga kakor, inga bullar, inga 
kolsyrade dryck. Vi tar första matpausen först när vi är framme, glöm inte en bra 
frukost! Vi hade en diskussion idag angående detta i klassen. Det som gäller står 
i detta brevet.

En viktig sak till. Det är lärarna som placerar elever var och med vem de ska 

sitta på bussen 🚌 (kom ihåg att det är en skolresa; bra om ni pratar med era 
barn hemma även om detta). Listan med alla målsmans telefonnummer har jag 
redan lagt i min ryggsäck…

***************

Har ni möjlighet så titta gärna på treornas projektarbete ”Joh. 15”, det finns en 
liten utställning vid trappan från entrén till övervåningen.

🐣  🐣  🐣 🐥  🐥 🐥   🐣 💐  🐥 🐔  🐔 🐔  🌼 🌼  🌷 💐         

🐥 🐥                     🐣 🐣  

Jag önskar er alla trevlig helg och GLAD PÅSK! 

Vi ses den 23 april! 

Mvh Inga
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FORNTIDSDAG åk 3
Den 23 april 2019
avresa kl 7.00 från V. Rydbergsgatan 28
till Ekehagens Forntidsby Forntidsdag 4- timmar 

* Matlagning: fruktsoppa (blåbär, nypon, äpple, russin och honung) samt 
fläskkött i kokgrop. 

* Hantverk: pil med flintspets samt sömnad av skinnpåse.

* Rundvandring i forntidsbyn samt jakt och fångst på fällestigen  

Kläder: praktiska och oömma för utomhusbruk. Regnkläder och sittunderlag vid 
risk för regn. Ha gärna grova varma skor. 

Matsäck: smörgåsar, mat och frukt. Tänk på att packa för flera matpauser. 
Gärna rejält med mat. Matlagningen i Ekehagen bör betraktas som smakprov. 
Lunchpausen är på ca 20 minuter. 

Souvenirbutik 

I Ekehagens populära butik finns smycken, brummare, påsar med flinta och 
mycket annat. Utbud och priser är anpassat till elever.

Glassförsäljning 

Det säljs glassar från Klingglass i Mariestad. Se www.klingglass.se. 

Eleverna får ta med sig lite fickpengar (obs! det är frivilligt).
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