
Hej allesammans! 

Det känns som att våren kom av sig något… vi får 
hoppas att solen och värmen snart är tillbaka!

Under den gångna veckan har vi förberett oss inför 
uppfinningsdagarna. Vi har sett på flera olika filmer, 
pratat om svenska uppfinningar, diskuterat i grupper, 
gjort skisser m m. De flesta barn har kommit på vad de 
vill göra men några håller fortfarande på att fundera. 
Prata gärna med ditt barn om detta och se om ni 
gemensamt kan komma med idéer. Vi har betonat att:

alla kan bli uppfinnare - man behöver inte kunna en 
massa saker

det är bra att tänka fritt utan begränsningar
titta på saker i vardagen och se hur de kan förbättras

Vi har tillsammans gjort en lista på saker som kan vara 
bra att ha när man ska ”tillverka” sin uppfinning. 
Självklart kan ingen ta med sig allt men förhoppningsvis 
kan vi dela med oss till varandra - tänk ”knytis”. Här är 
barnens lista;

tyg, kartong, plast, pennor, sugrör, glasspinnar, batteri, 
tygpennor, plaströr, rör, målarfärg, batterihållare, pärlor, 
tejp, limpistol, gem, klämmor, träbitar, måttband, 
måttstock, ballong, sladdar, mönstertejp, snöre, tråd, rep, 
tandborste, tång, sax, nål, bomull, hammare, 
gummisnodd, lådor av olika slag, glasburk, konservburk
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Läxor: 

- Matematikläxa; handlar 
om längd (centimeter och 
millimeter)

• Läsläxa; läs minst 20 
minuter/dag (4 olika 
tillfällen) och fyll i 
läsprotokollet. Ta med 
protokollet till skolan på 
fredag. 

• Läxa till måndag 13/5; ta 
med saker som behövs till 
uppfinningarna

• Ev engelskaläxa (Simon är 
sjuk och kan därför inte 
fråga honom) 

Uppfinningsdagar: 

På måndag förvandlas alla 
elever till uppfinnare. Det ska 
bli så spännande att se vad 
som kommer av detta! Kanske 
sitter några av framtidens 
uppfinnare i något av våra 
klassrum? 

Fritidshemmens 
dag: 

På onsdag kl 17-19 är ni alla 
välkomna på fritidshemmens 
dag!

VECKOBREV 19 
 Klass 2 - Vasaskolan



Vi ser fram emot en spännande vecka med både uppfinningsdagar och fritidshemmens dag! 
Men först… önskar jag er alla en fin och vilsam helg!

Vänliga hälsningar Sofia
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