
Veckobrev 43 
Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 

Nu är det dags för ett välbehövligt höstlov, för både barn och vuxna. Vi hoppas att solen tittar fram lite 
då och då så vi får tanka ny energi i höstmörkret. 

Vi i 3:an var ansvariga för samlingen som inledde vänskapsdagen/FN-dagen och fick därför ägna en del 
av veckan åt att lära oss mer om FN och barnkonventionen. Vi valde sedan ut 10 punkter från 
barnkonventionen och illustrerade dessa. På samlingen fick sedan barnen, två och två, berätta om ”sin 

punkt” och hur de valt att illustrera den. Under dagen fick barnen sedan gå 
runt på olika stationer (i faddergupper) och på olika sätt arbeta med 
vänskap - och mot utanförskap. De fick delta i dilemmasagor, spela teater 
samt illustrera genom att rita och måla. 

Parallellt med förberedelserna inför vänskapsdagen har vi gjort DLS-prov 
(läsförståelse), tränat på subtraktion med växling över hundratal, läst själva 
och läst för varandra. På måndagen blev de indelade i läsgrupper och fick då 
läsa läsläxan som de hade till förra veckan. Sj-ljudet är klurigt och kräver 
mycket träning. 

På tisdagens temapass tog Ulla och Simon med klassen till Slottsskogen. Där arbetade de med att 
artbestämma växter och djur. 

Veckan avslutades med lektioner enligt det rullande schemat (kristendom, musik och engelska) och allra 
sist, idrott.

Och till sist lite information inför veckan efter lovet:



Information inför vecka 45 

Läxor: 
Engelska: chapter 7 - läsa texten i bubblorna, kunna orden i gula rutan på sid 19 + veckodagarna på sid 
20 - obs muntligt! 

Matte: träna multiplikationstabellerna 3, 4, 5 och 6 (se tidigare veckobrev) 

Svenska: repetera alla sidor som handlar om sj-ljudet, fyll i läskortet och ta med detta till skolan. Många 
barn tycker (vilket är fullt förståeligt) att orden med sj-ljudet är svåra. Känner du att ditt barn behärskar sj-
ljudet läser ni även i valfri bok och fyller i på läskortet.  

Tisdag:

Ulla och Simon går med klassen till Universeum 

Fredag:

Idrott - ta med västtrafikkort, idrottskläder, vattenflaska, handduk och tvål. 

Jag önskar er alla en fin helg! Till alla barn önskar jag ett härligt höstlov - vare sig 
man är på fritids, hemma eller någon annanstans! 

Hälsningar Sofia.   




