
Nu är vi igång… 

Läsåret startade med hela skolan gemensamt i Vasakyrkan. Därefter samlades 
vi i klassrummet. Innan lunch fick barnen springa längs en hinderbana och 
när de kom i mål så väntade glass. Precis när sista glassen var uppäten så 
öste regnet ner! Så riktig tur med vädret hade vi… 

Denna vecka har vi pratat om vad man kan göra på rasten för att den ska bli 
rolig och meningsfull. Vi har också pratat om regler, varför de behövs och 
vilka regler som barnen tycker är viktiga att ha i skolan för att alla ska trivas 
och må bra, barn som vuxna. Klassen har börjat i Mitt i Prick 2A. När 
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FRÅNVARO 
Anmäl på Skola 24 

eller ring 
fritidsmobilen 
0723-726424. 

Dinosaurie-
lektion på 

Universeum 
tisdag 27/8 kl.13-14 

Föräldramöte 
26/8 kl. 18-19.30 

i Vasakyrkans 
församlingshem.

IDROTT  
med Simon Boman på 

Friskis och Svettis 
torsdagar 8.15-9.15.

1
DEBORAH HÄGG 

vår nya fritidspedagog 
kommer att ha bild i 
klassen på fredagar.

2
DAVID COLLVIN 
kommer att ha 

”powergympa” i 20 min 
på måndagar.
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Deborah hade halvklass i bild och gjorde fina 
teckningsmappar så arbetade den andra halvan av 
klassen med problemlösning i matte enligt 
modellen: 

° Skriv och visa hur du tänkte när du löste     
uppgiften! 

° Läs frågan igen. Skriv svar med enhet! 

Alla har fortsatt att arbeta i Skriv Läs 4. Hela 
klassen har fotograferats både enskilt och i grupp. 

Nästa vecka börjar läsläxan:  

Läs i Munläs A tillsammans med ditt barn s. 72-74 och ev. annan valfri bok som 
komplement. Fyll i läsprotokoll som tidigare! (Eleverna får nya på måndag.) 

Ni som inte har bokat tid för utvecklingssamtal… använd Doodle-länken eller hör av er till mig så 
hittar vi en tid som passar! 

Tisdagen den 27/8 får åk 2 en pedagogledd ”Dinosaurielektion” på Universeum kl.13-14. Vi räknar 
med att vara tillbaka i skolan ca kl.13.30. Om någon av er föräldrar vill hämta vid Universeum så 
maila mig, tack! 

Varmt välkomna till föräldramöte på måndag. Det kommer att bli fullmatat med information så missa 
inte det! 

Trevlig helg ! Filippa 

 2

VASASKOLAN ÅK 2


