
Veckobrev 46 
Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 

Veckan inleddes med besök på Stadsbibliotek där vi fick ta emot boken ”Splej - mysteriet med häxan” 
som är en gåva från Göteborgs Stads Kulturnämnd till alla 3:or 
i Göteborg. Vi fick träffa en av deras barnbibliotekarier som 
berättade om boken och gestaltade den på olika sätt. Boken 
kommer vi att läsa gemensamt och bl a använda som läsläxa. 
De kommer även att få uppgifter kopplat till denna bok. Vi 
hoppas att barnen ska gilla boken och att det ska sporra dem 
ännu mer i sin läsning!

Hur tänker jag kring barnens skrivande? 

Många av barnen i klassen tycker verkligen om att skriva fria 
sagor och fantasin vet nästan inga gränser Några tycker att det 
är lite svårare att komma på vad man ska skriva om (när det 
gäller fritt skrivande). Det är en ganska komplicerad process 

att komma på vad man ska skriva om och hålla alla bollar i luften och samtidigt se till att det finns en 
röd tråd i berättelsen. När de upplever att det är svårt med fantasin uppmanar jag dem att berätta om 
något de varit med om eller någon som någon annan varit med om. Det är ju inte främst fantasin jag vill 
träna utan själva förmågan att få ihop en bra och sammanhängande text. För att förenkla hela processen 
har jag denna vecka blivit mer noggranna med arbetsgången när de skriver sina berättelse. Jag tror och 
hoppas att det ska vara en hjälp på vägen. 

Så här gör vi:

- gör ett berättelseansikte (se bilden till höger)

- visa för en vuxen (vi pratar snabbt igenom för att 
se att det finns en plan för berättelsen)

- skriv berättelsen (använd dig av berättelseansiktet 
så att strukturen behålls)

- läs igenom noggrant och kontrollera punkt, stor 
bokstav, adjektiv, korrekta meningar

- läs berättelsen för en kompis och be denne ge dig 



respons (enligt givna frågor)

- lämna in din berättelse till din lärare som sedan ger dig respons 

- läs ev. upp din berättelse för klassen eller en mindre grupp

Vad har vi mer arbetat med under veckan som gått? 

På no-lektionerna har vi fortsatt med tema luft. Vi har läst fakta och skrivit faktatexter/faktarutor. I 
matten har vi tränat på division i matteboken och vi avslutade torsdagen med att spela yatzy - vilket är 
ett utmärkt tillfälle för att träna både multiplikation och addition. 

Övrigt? 

Förra veckan upptäckte vi att det droppade vatten från taket på pojkarnas toalett. Igår var hantverkare 
här och bröt upp taket för att ta reda på orsak till läckaget. För att laga det som är trasigt behöver 
arbeta göras på vinden. Vi hoppas att arbetet inte ska störa undervisningen alltför mycket men tänker 
att det är bra att ni vet om vad som pågår. 

Information inför vecka 47: 

Läxor: 
Engelska: chapter 10;  

- läs sid 24  

- kunna orden på sid 25 muntligt 

- ”Animals/pets” - skriv rätt ord och lär dig stava orden; cat, dog, rabbit, parrot, pet 

Matte: ingen matteläxa denna vecka 

Svenska: läs sid 11-25 i ”Splej - mysteriet med häxan”. Inget läskort behöver fyllas i. Frågor kring kapitlet 
finns på särskilt papper; fundera kring dessa och skriv ner dina tankar 

Tisdag: 

På veckans temapass är det hemkunskap. 

Fredag:

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

Övrigt:

Viktigt att ALLA barn har regnjacka, regnbyxor och stövlar på plats i skolan. 

Med önskan om en fin helg! 

Hälsningar Sofia  






