
Hej allesammans! 

Vi startade veckan med ett spännande studiebesök på 
Astrazeneca. Vår guide (en förälder i klassen) berättade om 
alla byggnaderna, vilka mediciner de har forskat fram, hur 
arbetet går till i labben och som avslutning blev alla barn 
bjudna på varm chokladmjölk. Uppenbarligen ett helt perfekt 
avslut, enligt barnen!

Mattematik: 

Arbetet med att träna klockan har fortsatt denna veckan. Vi 
har arbetat i par och använt våra egentillverkade klockor och 
vi har även gjort ett klockbingo. Det är jättebra om ni har 
möjlighet att träna extra där hemma.

Svenska: 

De flesta har läst ut sina böcker och vi bestämde därför att ta 
en tur till biblioteket för att låna nya, spännande böcker. Vi 
har också gjort framsidor till våra berättelser 
(gruppskrivandet) och inom kort får ni även ta del av dem, där 
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Läxor: 

- Engelskaläxa till måndag 
6/5; ”Läs och försök förstå”

Eftersom det endast är två 
skoldagar nästa vecka blir det 
inga fler läxor än engelskan. 
Passa gärna på att läsa för ditt 
barn och/eller se till att ditt 
barn läser själv. 

Studiedagar: 

Måndag 29/4 och tisdag 30/4 
är det studiedagar. Fritids är 
dock öppet som vanligt för de 
som anmält behov av omsorg.

Onsdag 1/5 är alla lediga p g a 
helgdag. 
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hemma. De har också i grupper letat ord med olika stavningssätt. 

EQ/kompissamtal: 

På onsdagar leker vi i våra bestämda lekgrupper på första rasten. Jag vill att de ska träna sig socialt 
genom att leka med barn de inte brukar leka och även träna på att kompromissa och enas i grupp. 
Detta är inte helt lätt… och vi fick efter rasten anledning att prata mer kring detta. Alla grupperna fick 
reflektera kring sitt lekande. Vad var svårt? Varför är det svårt? Hur uppstår tjafs? Vi punktade upp alla 
saker på tavlan och vi kom sedan fram till (med viss ledning från fröken…) att den största orsaken till 
att det blir tjafs är att ”man bara tänker på sig själv och vad man själv vill” (som en elev så klokt 
uttryckte sig). Detta leder i sin tur till andra saker; att man inte lyssnar på andra, att man går iväg om 
det inte blir som man själv vill, att man missförstår varandra etc. Vi fortsätter kontinuerligt med detta 
viktiga samtal!

____________________________________________________________________________________

Nu hoppas jag att ni alla får en solig och härlig helg! Därefter följer en 
kort skolvecka…

Vänliga hälsningar 

Sofia 
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