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Hej! 
Det är den tredje fredagen i rad som jag säger 
trevlig helg till en glad skara elever. Strax före 
detta har vi utvärderat skolveckan och det är 
med stor glädje jag läser på tavlan att över 
hälften av klassen tycker att de har blivit bättre 
på att läsa, många har sagt att de lärt sig säga 
fraser på engelska, andra kommer ihåg det som 
sades på nyheterna… Det känns hur era barn 
växer i lärandet! Gott!

Idag har jag lyssnat på varje elev hur de läser sina 
första ord, det går framåt!
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Vecka 37 
 Måndag: 

skolstart kl 8.20 

Tisdag: 

terminskort (om 
vädret är bra så gör 
vi en utflykt till 
djuren) 

Onsdag: 

gympapåse 
(eleverna går från 
skolan kl 8.00, kom i 
tid!) 

Torsdag: 

matteläxa nr 8 

Fredag:  

Johannebergs-
kyrkan kl 8.00 

läsläxa (läsövning i 
mappen) 

VECKOBREV 
Info v 37
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Det vardagliga arbetet kring rutiner och arbetsron fortsätter (man blir inte 
fullärd på tre veckor, eller hur?)… och ger resultat. 

From v 36 ska (läx)mappen medtas varje dag till skolan. Eleven tar den med 
sig till första lektionen och tar mappen hem i slutet av skoldagen. Mappen med 
läxor får eleverna på måndag, över helgen stannar mappen i skolan. 

Nytt i mappen: litet ABC häfte (English) dit jag klistrar nyckelord från engelska 
lektionen; ni får gärna öva på dessa ord med era barn hemma (muntligt förstås).

Jag påminner också att läsläxa är daglig, på fredag ska både läxpapperet och lilla 
gröna rutiga häftet (Läsläxor) vara i mappen och mappen följa med till 
klassrummet. Hjälp gärna era barn att komma ihåg detta.

Fritids har skickat e-post angående studiedagar - vänligen kolla att ni har fått 
informationen.

      ***

Tack för alla samtal, det var lärorikt och intressant att träffa er, föräldrar, och 
elever i början av veckan. Jag kommer inom kort renskriva elevernas individuella 
mål, så får ni dem hemskickade.  

Önskar er alla en trevlig helg!

Vi ses nästa vecka!

Mvh Inga

Planering v 36 

Svenska: lästräning (fonomix); skriva bokstav A a; 
högläsning+loggboken 

Matematik: sambandet mellan siffran, talet och antalet 5; skriva siffran 5; 
klockslaget 5; begreppen större än, mindre än, jämna tal, udda tal; skriva 
symbolerna > (större än) och < (mindre än); tallinjen (0-5); mönster; 

Engelska: colours (fortsättning); Here you are - Thank you!  
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NO: bondgård (tema) 

SO: Lilla Aktuellt  
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