
Utvecklingssamtal… 

… har det varit denna vecka. Jag är så imponerad av eleverna som för första 
gången ledde sina egna samtal. Bra jobbat! Linda har varit inne i klassen när 
jag har suttit i samtal under två hela dagar. Det har blivit både svenska, 
matematik, dilemma-saga med Pelle Svanslös och origami, vikande av papper 
till tredimensionella objekt. Vi har också hunnit med en tur till Stads-
biblioteket. 

Jag har pratat med klassen om hur viktigt det är att välja en bok som passar 
deras läsnivå. Många barn väljer alldeles för svåra böcker, kanske många 
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gånger för att de vill läsa samma som kompisen 
som kommit längre i sin läsutveckling. Men jag och 
Linda försöker uppmuntra dem till att faktiskt låna 
en bok med lagom utmaning. Annars blir 
lässtunden i skolan en stund där man sitter och 
bläddrar i boken istället för att faktiskt få den 
träning man behöver. Lagom utmaning är bäst! 

Klassen har fått arbeta vidare med sina 
dinosaurie-sagor. Vi arbetar enligt 
modellen: tema-utkast-rättning och 
respons-renskrivning.  

Under utvecklingssamtalen har det kommit många frågor om 
läxor-därför kommer det här lite samlad information om detta: 

Engelska-läxa (Inga) 

Alla elever klass 2 har ett gloshäfte dit vi klistrar glosorna. Alla glosor ska kunnas muntligt (vi övar i klassen 
genom sång, ramsor, filmsnuttar, uttalsövningar m m). 

I slutet av passet har eleverna vid ett tillfälle fått ett lättare korsord att lösa (med hjälp av glosor i häftet) - en 
övning för att vänja sig att skriva några engelska ord.  

Läxan är muntlig. Har man inte hunnit göra klart korsordet får man gärna göra det klart hemma men utan 
kravet att kunna stava dessa ord.  Vid frågor maila: inga.koits@vasaskolan.net 

Läs-läxa   

MunLäs alternativt egen bok som passar ens läsnivå.  Fyll i läsprotokoll! 

Veckans ord   

10 ord att träna på att skriva och stava. Är det för lätt? Träna på att skriva meningar till  varje ord. (Läxbok-lila 
skrivhäfte med hjälplinjer) 

Ma-läxa   

ges vid behov om eleven behöver arbeta ikapp. 

Alla läxor är från måndag-fredag.  
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På tisdag kl. 9.00 får vi besök av polisen (min systerson och hans kollega) som berättar om sitt yrke. 

Allt gott! Filippa 
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