
Veckobrev 45 
Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 
Jag möttes av ett gäng trötta barn i måndags morse…. Tänker att både höstlov med andra sovtider, 
tidsomställning och mörker gör sitt till! Under förmiddagen var det många gäspningar som hördes i 

klassrummet men ganska snart var de uppe i sitt vanliga tempo. 
Vi har kunnat jobba intensivt med våra olika projekt och 
arbeten, trots ovanstående. Barnen har varit oerhört fokuserade 
och målmedvetna i sitt eget arbete. Väldigt roligt att se!

Matematik:

Vi har gått igenom och tränat på division. Eftersom division och 
multiplikation hänger samman är det oerhört viktigt att vi 
fortsätter att träna på multiplikationstabellerna. Vi har även 
pratat om att multiplikation/division har man nytta av hela livet 
- denna kunskap är inte bara viktig för att kunna arbeta i 
matteboken:)

Svenska:

Arbetet med sj-ljudet har fortsatt. Denna vecka har barnen även 
fått testa på ”kamratrespons”. De blev indelade i grupper och 

fick läsa sina berättelser för varandra och fick sedan (med hjälp av en mall) träna på att ge respons:

- vad var bra i texten? (ge exempel)

- vad kan förbättras? (ge exempel)

I svenskan har vi även tränat på punkt och stor bokstäver genom att ”rätta” olika texter och vi har 
påbörjat det allra sista DLS-provet. En del återstår - den tar vi i veckan som kommer.

No:

Eftersom vi haft höstlov en vecka och veckan innan arbetade med FN-dagen/Vänskapsdagen var det 
längesedan vi arbetade med tema luft. För att repetera och friska upp minnet såg på en film vi tittat på 
tidigare och läste även faktatexter gemensamt. Vi pratade om att luft tar plats, att luft väger och att 
luften ”bromsar”. Vi testade att släppa två pappersark (från samma avstånd) mot marken; det ena var 
hopskrynklat och de andra var slätt. Vilket kommer till marken först? Varför?

Övrigt:



På bildlektionen (med Deborah) fick de göra ritningar till pepparkakshus som de sedan ska använda när 
de bygger pepparkakshus i kartong. Veckan avslutades med idrott på Fysiken.

Information inför vecka 46: 

Läxor: 
Engelska: chapter 9 - läs sid 21-22, kunna orden i rutan sid 22 (muntligt), kunna räknorden 11-20 muntligt 
(finns på sid 22-23) 

Matte: division (se särskilt papper) 

Svenska: skrivläxa (info finns på läxpappret) 

Måndag:
Vi går till Stadsbiblioteket för att ta emot en bok som årligen delas ut till alla 3:or i Göteborgs stad. Vi 
passar också på att lämna och låna nya böcker. Se till att lånekortet finns i väskan. 

Tisdag:

Ulla och Simon går med klassen till skogen. Ta med västtrafikkort och tänk; kläder efter väder. 

Fredag:

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

Med önskan om en fin helg! 

Hälsningar Sofia  




