
Veckobrev 47 
Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 

Antar att det är fler än jag som ser fram emot att vi närmar oss advent 
och jul. Det behövs ljus i novembermörkret - kan hända att man 
tjuvstartat lite hemma. Enligt barnen är det fler som gör samma… 

Trots mörker är barnen förvånansvärt pigga och lätta att arbeta med. 
Barnen har under en längre tid frågat mig när vi ska ha gruppskrivande (som vi haft 
förut). Igår var det alltså dags igen. Barnen delades in i grupper om fyra och fick starta 
med att göra ett gemensamt berättelseansikte för att planera sin berättelse. Inför denna 
uppgift pratade vi om vad samarbete är. Det innebär att lyssna, kompromissa, 
uppmuntra varandra, se varandra och att man själv är delaktig och tar ansvar. Att få till 
ett bra grupparbete är inte helt lätt men det är en bra övning. Det ska bli spännande att 
se vilka berättelser som sakta men säkert växer fram. Precis som förra gången, skriver de 
själva men också tillsammans med mig. Tillsammans arbetar vi med texten för att den 
ska bli så bra som möjligt! 

Vad har vi mer gjort under veckan? 

- skrivit sagor 

- avslutat tema luft 

- tränat på sj-ljudet i grupper 

- bakat scones och pratat ekonomi på hemkunskapen 

- lärt oss mer om division med rest 

- lånat nya böcker på biblioteket 

- haft ”torsdags-yatzy” 

 



Information inför vecka 48: 

Läxor: 

Engelska: chapter 11;  

- läs sid 26 

- kunna orden i rutan på sid 27 muntligt 

- lär dig sporternas namn (muntligt och skriftligt) som finns på sid 27, övning 1 

Matte: träna på multiplikationstabell 7 och 8 (finns på gula pappret i mappen) - öva 
gärna på olika sätt; muntligt, skriftligt, elevspel.se eller andra sidor på nätet. 

Svenska: läs sid 26-35 i ”Splej - mysteriet med häxan”. Inget läskort behöver fyllas i 
däremot kommer de att få i uppgift att sammanfatta texten skriftligt (görs i skolan). 

Tisdag: 

På veckans temapass går vi till skogen. Viktigt att alla har kläder efter väder - se till att 
alla barn har regnkläder och stövlar här i skolan.  

Torsdag: 

Julpyssel i faddergrupperna. Obs! Ta med en genomskinlig glasburk på ca 700 ml. 

Fredag: 

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

Med önskan om en fin helg! 
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