
Hej allesammans! 

Det märks att vi går emot terminens slut och att 
sommarlovet närmar sig…. det är många gäspningar som 
hörs i klassrummet men jag måste ändå säga att de 
arbetar på bra!

Matematik 
Sista matteområdet för detta läsåret är multiplikation 
och division. Vi har tidigare arbetat med detta och det är 
därför inte ett obekant ämne för barnen. Vi har skrivit 

multiplikationer utifrån bilder, 
gjort uppgifter gemensamt och 
tränat multiplikation med hjälp 
av våra sifferkort 1-10. Passa 
gärna på att smyga in lite 
multiplikationsträning i 
vardagen.

Svenska 
Eftersom vi går in i slutfasen av terminen arbetar vi med 
att avsluta vårt sagoskrivande. Förra veckan fick jag en 
fråga av ett barn; ”Om man inte ska börja berättelsen 
med Det var en gång, hur ska man då börja?” Vilken 
bra fråga. Jag delade därför in dem i grupper och sedan 
fick de göra förslag på olika sätt att inleda en saga/
berättelse. Dessa förslag blev 
till kort som man kan gå och 
hämta när man inte riktigt 
vem hur man ska komma 
igång med sitt skrivande. 
Perfekt att ha inför 3:an. 
Barnen har många kloka 
tankar och idéer!
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Läxor: 

Nu tar vi sommarlov från 
läxorna.

Teater: 

På onsdag 29/5 åker vi till 
Slottsskogen för att vara med om 
föreställningen 
”Sommaräventyret”. Viktig info:

- barnen ska ha med sig 
västtrafikkkort

- vi är tillbaka på skolan ca 
14.00 (observera att det är 
senare än ordinarie sluttid) 

- vi äter i bamba som vanligt 

Vasadagen:

Onsdag 5/6 är det återigen dags 
för ”Vasadagen” (friluftsdag). Mer 
info kommer.

Övrigt: 

- 30/5-31/5 barnen är lediga från 
skolan (tors-fre)

- 6/6 barnen är lediga från 
skolan (tors)

- 7/6 studiedag men fritids är 
öppet (fre)
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EQ 
På veckans EQ-lektion har barnen har fått fundera utifrån 
följande frågor;
-  vad vill jag att andra ska säga om mig
-  vad är jag bra på?
-  vilka drömmar har jag? 
-  vad hoppas jag på?
-  vilket är mitt favoritställe?

Svaren på dessa frågor fick de sedan skriva på papperströjor 
(se exemplet till höger). De har också fått dela sina tankar och 
funderingar med klasskamraterna. Vi har dessutom pratat 
specifikt om grupptryck och förväntningar på en själv 
beroende på om man är tjej eller kille. Kan tjejer vara bra på fotboll? Kan killar gråta? Kan tjejer 
och killar leka tillsammans? Kan både killar och tjejer vara känsliga? Är det bra att vara känslig? 
Självklart har vi pratat om detta vid många tidigare tillfällen men de senaste veckorna har vi 
haft ett antal konflikter på lågstadiet som har gjort dessa frågeställningar extra aktuella. Prata 
gärna med era barn kring dessa viktiga frågor!

Eftersom jag är ledig sista lektionen imorgon, fredag, blir det veckobrev redan idag!

Önskar er alla en fin helg!  
Vänliga hälsningar
Sofia
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