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HEJ! 

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

Vilken vecka vi har haft! 

Det har varit roligt att jobba med alla elever på lågstadiet. 
Temadagarna de bara flöt iväg och man såg mycket nyfikenhet och fick 
många intressanta frågor från elever. Här kan ni läsa treornas tankar 
om NO/teknikveckan:

Allt var intressant.

Det var roligt med magnetism och friktion. Det testade vi på rutschkanan.

Jag gillade den här veckan för vi har lärt oss många nya saker som t ex hur 
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magneter funkar.

Vi har tittat på film. 

Jag har lärt mig att en vattenmolekyl ser ut som ett 
Musse Piggs huvud. Och att allt, precis allt är 
uppbyggt av atomer! Det har varit spännande vecka 
med atomlektionen.

Jag har lärt mig väldigt mycket om friktion och lite om 
atomer.

Det bästa har varit att slippa ”vanliga” lektioner. Det 
var bra att läsa om friktion och annat. Jag har lärt 
mig att Bell var den som uppfann telefonen.

Det har varit en rolig vecka. Jag tycker att vi kunde 
ha varit ute lite mer, t ex på magnetismen kunde man 
ha varit ute och testat på hur långt avstånd en magnet 
drar till sin en annan magnet.
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Veckan har varit bra. Friktion och magnetism är mina favoriter.

Kuuuul!

Det har varit en rolig vecka. Jag tycker att det roligaste var att lära sig om friktion 
för då fick man åka rutschkana.  Vi testade vem och vad som åker snabbast, 
långsammast, lika fort. Sen åkte vi på kanan som var blöt. Det var skillnad! Jag 
tycker att vi borde vara mer ute.

Jag tycker att det var roligt att testa med magnetism. Nu vet jag att friktion är 
motstånd mellan ytor. Vid friktion uppstår värme.

Nu vet jag att Ericsson uppfann ett böjt telefonhandtag.

Vi har pratat om telefonens utveckling och gjort egna kopp-telefoner. vi har jobbat 
med gravitationskraften, gjort experiment.

Vi var i parken och testade med olika föremål vilket är bäst att åka på kanan. Vi 
testade friktionen på våra kläder och man fick bättre glid när kanan var blöt. Och 
när du gnuggar händerna mot varandra så uppstår värme!

På ena lektionen så blandade vi saker i en skål men min hypotes var fel! 

Jag vet nu att det kan vara mer än två atomer i en molekyl!

Så roligt att få så mycket positiv respons (och även tips hur man kan göra 
bättre)! Vi lärarna har också gillat att jobba lite utanför ramarna (inga 
”vanliga” lektioner, inga ”vanliga” klasser). 

                                                     *

Jag som klasslärare är mycket stolt när jag ser eleverna lösa matematiska 
problem under våra prov, det jobbas med mycket stort allvar, samma gäller 
när eleverna skriver sina texter. Alla har gjort fantastiska framsteg under 
lågstadieår! De miljöbeskrivningar som eleverna skrev förra veckan var så 
målande att jag har bestämt mig att ”publicera” dem i form av en bok… 
(först i juni!) 
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Angående NP

Provperioden varar tom den 17 maj.

Därefter rättas alla prov och jag kommer att meddela när vi ska ha drop-in 
för att få veta resultaten. Nationella prov är sekretessbelagda vilket gör 
att inga prov kommer visas, det är endast resultaten som eleverna och 
målsman får veta. 

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

Nationella prov v 15: 

måndag: skriftlig delprov i matematik; em

måndag: muntlig prov i svenska (2 grupper); fm

onsdag: skriftlig delprov i matematik; fm

onsdag: läsförståelse 2; em 

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

OBS! Den första skoldagen efter påsklovet ska klassen till 
Ekehagens Forntidsby. Vi ska resa kl 7.00 från skolan (kom i tid!)

Praktisk information 

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.
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Besöket äger rum mellan kl 10.00 och 14.00

Hemresan ca 2,5 timmar

Jag kommer att ringa bussbolaget under veckan och säkra restiderna en gång till.

                                                                  *

Angående gammeldags skoldag: tiden är inte spikad än. Ni får mer information 
mot slutet av maj. Men har ni lust att börja leta efter passande outfit för era barn 
är det inte för tidigt att börja leta i garderoben, på vinden eller i second hand…

SIST men inte minst:

inga läxor v 15;

på fredag har vi gudstjänst i Johannebergskyrkan och lite påskpyssel i skolan, 
skoldagen slutar som vanligt kl 14.00 på Fysiken.

Jag önskar er alla en trevlig helg!  

Mvh Inga

PLANERING V 15 

MATEMATIK: digital tid, volym, problemlösningar

SVENSKA: läsförståelse, högläsning

SO:  järnåldern

BILD/KRISTENDOM: pyssel, påsk

Vasaskolan �5



Vasaskolan 5/4 2019

 

Vasaskolan �6


	Veckobrev
	HEJ!

