
Hej allesammans! 

Vilken spännande vecka vi har haft tillsammans! Största delen 
har ägnats åt temaveckan. Vi har lärt oss om friktion, 
magnetism, atomer, molekyler och telefoner. Barnen har varit 
i sina faddergrupper och gått runt på fyra olika stationer. 
Första passet innehöll fakta och historia. Under pass på gjorde 
vi experiment och undersökningar. Tredje passet (efter bamba) 
ägnades åt enskild reflektion och dokumentation kring vad de 
gjort och vad de lärt sig. Vi hoppas att de har fått med sig 
mycket kunskap och förhoppningsvis har en och annan aha-
upplevelse gjorts!

Matematik: 

Under kommande vecka går vi igenom och arbetar med 
klockan (analog). Vissa av barnen kan redan klockan och 
andra är mer osäkra. Vi får se hur långt vi kommer och hur 
mycket vi behöver träna detta moment. Träna gärna klockan 
hemma med era barn!

Påskvandring: 

På grund av ändring i schemat fick vi möjlighet att gå på 
påskvandring i Johannebergskyrkan. Härligt att få se påskens 
budskap gestaltat på ett så kreativt sätt!
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Läxor till vecka 15: 

- Läsläxa: sid 102-112

- Matteläxa: om klockan (vi 
går igenom detta moment 
på måndag)

- Engelskaläxa (lämnas på 
måndag)

Påskpyssel: 

På fredag blir det påskpyssel i 
klassen.  

Påskgudstjänst: 

På fredag kl 8.00 är det 
påskgudstjänst i 
Johannebergskyrkan.

Tisdag: 

På tisdag är jag komp.ledig 
och klassen har vikarie.
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Kompissamtal: 

Den senaste tiden har en del av barnen haft lite struligt med kompisrelationerna i klassen och vi har 
därför ägnat en del tid åt detta. Jag har visat barnen en konflikt-/kompistrappa och vi har samtalat 
utifrån denna. Jag har försökt medvetandegöra hur en konflikt uppstår; att det börjar med tjafs, snack 
bakom ryggen och att detta måste stoppas - annars växer konflikten till något mycket större. Barnen 
har också enskilt fått fundera på hur de tror att kompisarna uppfattar dem (inte helt lätt men många 
viktiga saker kom fram), vi har övat oss på att säga det vi är bra på och även berättat om våra positiva 
egenskaper. För att konflikter inte ska växa sig större än nödvändigt, vill vi att barnen;

1. försöker lösa den själva

2. ber den vuxne som finns i närheten om hjälp

3. be en annan vuxen om hjälp om man känner att 
konflikten inte blev färdigutredd

Konflikter som uppstår i skolan, vill vi lösa här på skolan. Vi uppmuntrar barnen att prata med oss 
vuxna här på skolan istället för att stänga inne det och sedan ta det på kvällen med er föräldrar. Det 
bästa är att konflikterna löses här på skolan eftersom vi som är här, har (förhoppningsvis) en tydligare 
bild av hela scenariot. Detta utesluter så klart inte att de berättar för er hemma. 

Hoppas att ni förstår hur jag menar - tänker att det är bra att ni vet hur vi tänker och jobbar!

________________________________________________________________________________________

Nu önskar jag er en riktigt fin vårhelg!
Vänliga hälsningar

Sofia 
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