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Veckans organ var 
njurarna… 
Barnens fakta om njurarna: Njurarna är ca 10 

centimeter. När urinblåsan är halvfull behöver den 

tömmas. Vi behöver kissa ca 5 gånger per dag. Urin 
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Vår dinosaurieägg 
har kläckts och ut 

tittade en liten 
dinosaurie-unge. 

Klassen döpte den 
till Dino!

VECKOBREV
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bildas i njurarna. Kissa bör man annars dör 

man! 

Alla har fått baka scones på hemkunskapslektionen. Det blev 
klassens mellanmål med smör, ost och marmelad. Vi fortsätter 
med multiplikation. Denna vecka tränade alla på 4:ans tabell!  

Mycket träning inför Lucia har det också blivit med både 
sånger och verser. Hjälp gärna era barn att träna hemma, 
särskilt texterna på ”Jul, jul strålande jul” och 
”Halleluja”. 

Eleverna har repeterat hur man formar alfabetets bokstäver på 
små whiteboard-tavlor. 

KARAKTÄRER… 
Vi fortsätter att arbeta med skrivande och författarskap utifrån 
Lasse Majas detektivbyrå.  Gå gärna in på www.lassemaja.net 

Där finns mycket spännande information och inspiration om 
böckerna av Martin Widmark och livet i Valleby. 

Veckans uppgift var att rita och skriva om 2-3 karaktärer som 
man vill ha med i sin egen mysterie-berättelse. 

Trevlig helg! Filippa 

Under idrottslektionen nästa vecka så kommer 
klassen att vara utomhus. Så då behöver man kläder 
efter väder! 

Roligt att se några föräldrar på föreläsningen  om ”Vett och 
nätikett”. Ett mycket intressant och högaktuellt ämne 
framförallt om barns och ungdomars vanor vad gäller mobiler 
och Ipads.  

Budskapet som förmedlades var att ”Barn 
gör som vi gör och inte som vi säger.” 

Alltså att vi ibland också behöver se över våra egna vanor och 
beroenden. Sätt gränser vid användande av mobil/Ipad och 
om det behövs , använd timer! 

Föräldraföreningen planerar att bjuda in till liknande 
föreläsningar en gång per termin. 
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Uppfyll jorden och 
lägg den under 
er… 1 Mosebok

På kristendomslektionen 
har temat varit att det är 

viktigt att ta hand om 
naturen.

http://www.lassemaja.net
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ENGELSKA-LÄXA till fredag v. 47 

Se stencil från Inga!

Glöm inte att hjälpa era barn med 
Veckans Ord-läxan så att ALLT är 
rättstavat innan de lämnar in boken på 
fredag.Tack för hjälpen! 

RECEPT PÅ SCONES 

4 1/2 del vetemjöl 

2 tsk bakpulver 

1/2 tsk salt 

50 g smör 

2 dl mjölk 

Blanda mjöl, bakpulver och salt. 
Finfördela smöret i mjölblandningen. 
Tillsätt mjölken. 
Blanda allt. 

Grädda i 225 ° ca 10 minuter. 
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SCONES (gluten och mjölkfria) 

• 3 dl glutenfri mjölmix
• 1,5 msk husk
• 1 tsk bakpulver
• 1 tsk salt
• 0,5 dl olja
• 1,5 dl växtbaserad yoghurt
•

Så här gör du:
Blanda de torra ingredienserna och rör i olja och yoghurt. 
Forma till 3 kakor och lägg på bakplåtspapper. Nagga med 
gaffel och sätt in i 225 grader i cirka 10 minuter.
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