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Hej! 
Nu har vi haft den första utflykten. Så mycket 
glädje dessa höns, hästar, grisar, får och kossan 
spred - eleverna var helt lyriska över att se på alla 
djur. Jag bifogar några bilder som Deborah tog 
under lantgårds vistelsen.

I måndags hade vi besök av fröken Pamela som 
berättade om Tanzania. Efteråt tittade vi på 
världskartan och pekade på Afrika och Europa 
och letade reda på Sverige. Så lite geografi blev 
det också i början av veckan.

Nästa vecka är jag tjänstledig. Maha vikarierar 
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Vecka 38 
 Måndag: 

skolstart kl 8.20 

Tisdag: 

tema: skogen 
(oömma kläder) 

Onsdag: 

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

Torsdag: 

matteläxa nr 9 

Fredag:  

I skolan kl 8.00 

läsläxa: läsövning i 
mappen 

VASAJOGGEN 

VECKOBREV 
Info v 38
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för mig. Maha har vikarierat på vår skola många gånger så eleverna känner 
henne.

Veckans läxor får eleverna på måndag som vanligt.

Temadagen på tisdag äger plats  i ”skogen”  (parken i närområdet) den här 
gången. 

Vi har påbörjat med trafiktemat i klassen. Alla elever har fått en egen 
trafikkalender som vi jobbar med (datum, veckodagar, månader; trafikregler). 

För övrigt fortsätter vi träna på olika färdigheter som att forma siffror och 
bokstäver, lyssna på den som pratar, vänta på sin tur… och detta gör vi med flit.

                                                    📚
VASAJOGGEN på fredag, den 20 september

Eleverna ska ha bekväma skor och kläder på sig när 
de kommer till skolan. Efter morgonsamlingen åker alla 
klasser (F-3) till Fysiken för att delta i den årliga 
Vasajoggen (utomhus). Detta gör vi för att samla in 
pengar till dalitbarnen i Indien: eleverna joggar/går, vi, 
personalen, lägger en peng för varje varv… Terminskort 
medtas (om man har ett). OBS! Skoldagen börjar i 
skolan denna fredag! 
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OBS! Den 26 och 27 september är det studiedagar. Fritids 
öppet som vanligt (glöm inte anmälan).

Önskar er alla en trevlig helg!

Mvh Inga

PS Nästa veckobrev får ni på måndag, den 23 september DS

Planering v 38 

Svenska: lästräning (fonomix); skriva bokstav R r; högläsning+loggboken 

Matematik: läsa, förstå och skriva addition; begrepp hälften; talet 6 

Engelska: clothes (dress, shirt, shoes, skirt, sweater); muntlig färdighet 

Tema (tisdag): skapa med naturmaterial (grupparbete) 

SO: Lilla Aktuellt  

Fredag: Vasajoggen 
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!  
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