
Hej allesammans! 
Veckobrev på en tisdag? Ja, jag är tjänstledig onsdag 
eftermiddag + torsdag och fredag. Som jag skrivit tidigare är 
det Maha som då har hand om klassen. Maha har varit på 
Vasaskolan flera gånger och känner därför till våra barn och 
rutiner.

Vad har vi hunnit med hitttils? 

 Tränat på additionsalgoritmer både med och utan 
minnessiffra (uppställningar) - vi fortsätter att träna 
kommande vecka. 

 Lärt oss mer om vatten; vi har läst och pratat om vattnets 
kretslopp och vilka olika former vattnet finns i - vi har även 
sett på olika filmer för att lära oss mer om detta.

 Vi har gått igenom och tränat på tj-ljudet

 På tisdagens temapass var barnen i skogen tillsammans med 
Ulla och Simon

Vad arbetar vi med torsdag och fredag? 

 Träna stavning av tj-ljudet i Skrivläs

 Uppgifter för att träna läsförståelse

 Sagoskrivande och tyst läsning

 Powergympa med David 

 Vi tränar multiplikation

 På fredag har vi kristendom, musik och engelska enligt det 
rullande schemat

 Nya läxor delas ut och veckan avslutas med idrott

Nu önskar jag er en fortsatt fin vecka och en trevlig helg, när 

det blir dags för det! /Hälsningar Sofia
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INFÖR NÄSTA VECKA: 

Läxor till fredag: 

Engelska: läsa ”Chapter 5” i 
engelskaboken + kunna 
glosorna muntligt. 

Matematik: träna 
multiplikation 2:ans och 3:ans 
tabell. Om detta är alltför lätt - 
träna multiplikation på 
elevspel.se Det är viktigt att de 
tränar så att tabellerna ”sitter” - 
de ska inte behöva tänka efter.  

Svenska: Munläs B sid 39-43 
(resterande sidor om tj-ljudet)x 

Tisdag:

Hemkunskap på temapasset 
efter bamba.  

Studiedagar: 

Torsdag 26/9 och fredag 27/9 
är barnen lediga från skolan. 
Fritids är öppet som vanligt. 

Prao: 

Nu på måndag 16/9 - onsdag 
25/9 får vi en praoelev till klass 
3. Detta ser vi fram emot! 
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