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Hej! 
Så fin eftermiddag vi hade i onsdags! Roligt att 
många hade tid att komma.

Idag har vi bakat och firat att alla nationella prov 
är gjorda. I början av juni ska vi ha ett drop-in då 
eleverna och ni, vårdnadshavare, ska ta del av 
resultaten. Jag meddelar datum i nästa 
veckobrev.

Nu ska vi fokusera på sista temat i SO. Hur var 
det att vara barn för ca 100 år sedan? Vi inledde 
temat i torsdags med att titta på en film om 
Göteborg (hur det såg ut i vår stad under åren 
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V. 21 

LÄXOR: 
Läxförhör på FREDAG 

* valfri bibelvers - 
kunna utantill

* psalm 176 - kunna 
texten utantill 
(vers 1 och 2) 

Gammaldags 
skoldag på 
fredag!  

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

Gympapåse - 

medtas på 
fredag! 

  

VECKOBREV 
v. 21
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1907-1976; var arbetade man, hur tog man sig fram…). Nästa vecka är fokus på 
barnen för 100 sedan. Och på fredag är det gammaldags skoldag då vi prövar på 
hur det var i skolan förr. (Se info nedan)

På måndag har vi något kortare skoldag: vi slutar kl 14.00. 

På fredag ska alla elever vara utklädda på morgonbönen i kyrkan. 

****

Den 24 maj har vi gammaldags skoldag. Vi kommer att ha lite annorlunda 
lektioner denna dag på förmiddagen tom kl 12.15, sedan går eleverna till idrott 
som vanligt.

Hur ska man klä sig denna dag?

Flickor: ett tips är att tänka på Madicken - klänning, förkläde, flätor, sjalett, 
trädskor, kängor…

Pojkar: tipset här kan vara att tänka på Emil - skjorta, byxor (gärna något 
kortare), skärmmössa; vattenkammat hår; träskor, kängor…

MATSÄCK denna dag: undvik gärna plastlådor (papper, kökshandduk, korg, 
glasflaska för saft eller mjölk); matig smörgås, frukt (äpple och päron var väl 
vanliga frukter då)

RAST: vi kommer att ha egen rast denna fredag och leka dessa lekar man lekte 
förr (dock ej fotboll) - kulor, hoppa hopprep, ”Bro, bro, breja” osv.  

MORGONBÖN - i kyrkan, klassen ska sjunga en psalm (texten kommer att 
finnas i läxmappen på måndag v 21)

Angående klädsel: ni behöver inte handla nytt, försök med ”man tager vad man 
haver”, men det är alltid enklare att spela en roll när man har rätt kostym…
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Så kunde man se ut en gång i tiden…

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

PLANERING v. 21

Matematik: de 4 räknesätt, abakus

Sv: språklära - kommatecken, högläsning, loggbok, välskrivning

Engelska: repetition (oral skills)

Bild: collage ”Böcker jag läst”

SO: skolan för 100 år sedan (v. 20-21)

KR: bibelvers; Din klara sol går åter upp

***

Trevlig helg!                                                            Jesaja 40:29

Mvh Inga
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