
Veckobrev 49 
Klass 3 - Vasaskolan
________________________________________________________________________________

Hej allesammans!

Vi närmar oss jullov med stormsteg men vi har ändå sett till att hålla ångan uppe i 
klassrummet! Barnen börjar dock bli småtrötta så vi ser till att varva teoretiska pass med 
praktiska moment.

På so-lektionerna har vi arbetat med de tre religionerna; kristendom, judendom och islam. 
Vi startade upp veckan med att se två olika filmer för att få lite mer information kring de 

olika religionerna. Vi har också diskuterat likheter och skillnader 
och sammanställt detta i ett ”religionsschema”. Med hjälp av 
informationen från filmerna vi sett, diskussionerna vi haft och 
fakta i so-boken håller de på att skriva faktatexter/faktablad. 
Några är redan färdigt men vi fortsätter arbetet under nästa 
vecka och kommer att avsluta detta område innan terminens slut. 

I svenskan har vi läst tyst och på högläsningen avslutade vi boken ”Prickis” och har 
därefter läst olika julsagor. Vi har också tränat på sj-ljudet. Barnen blev indelade i grupper 
och fick sedan 16 olika lappar med sj-ljudets olika stavningssätt (japp, så många finns 
det!). Jag sa sedan olika ord och deras uppgift var att visa fram rätt lapp med rätt stavning. 
Även om det inte var utlyst som en tävling, agerade barnen som om det vore det… dock 
med glada miner! Barnen har också fortsatt med sitt gruppskrivande.

På mattelektionerna har vi arbetat med symmetri 
och skala. Ett svårt område, om du frågar barnen! 
Det är inte helt lätt att rita symmetrilinjer i olika 
figurer eller att måla en spegelbild av ett objekt. Som 
vanligt avslutade vi torsdagen med yatzy - härligt!

Idag har de haft det sista ”rullande passet” för denna termin. Nästa fredag är det lucia och 
för åk 2 ser dagen annorlunda ut. Ulla kommer därför ha åk 3 hela fredagsförmiddagen. 

Som ni säkert förstår pågår ständigt arbetet med hur vi är mot varandra. Vi arbetar 
medvetet med att träna barnen i att acceptera varandra, att öppna upp gemenskapen och 



att våga stå upp emot elakheter och kränkningar. När man diskuterar i klassrummet är 
alla rörande överens om hur vi ska vara mot varandra - det är i verkligheten som det sätts 
på prov. Det gäller att våga stå upp i bambakön, på rasten, i toakön, i grupparbetet… Vi 
trycker särskilt på vikten av att inte bara ”stå och se på” när någon blir retad eller kränkt. 
Alla har ett ansvar att säga ifrån - och om det inte räcker - ta hjälp av en vuxen. Denna 
vecka har vi särskilt fokuserat på EMPATI samt ACCEPTANS av varandras olikheter. Vi 
har pratat om att det kan vara lättare att acceptera/förstå någon som är helt olik dig själv - 
men att det kan vara svårare att acceptera när skillnaderna inte är så stora. Det kan handla 
om att någon skrattar annorlunda, pratar för högt, springer på ett visst sätt eller har nära 
till gråten. Prata gärna vidare kring detta tema därhemma!
 

Information inför vecka 50: 

Läxor: 

Nu tar vi jullov från läxorna 

Tisdag: 

På veckans temapass går vi till skogen. Viktigt att alla har lämpliga kläder på sig! 

Torsdag: 

Besök av förälder som berättar om sin nya bok. Spännande! 

Fredag: 

- 8.00 Luciahögtid i Johannebergskyrkan 

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

Info från fritids kring kvarglömda kläder 

Under onsdagen 11/12 och i samband med glöggminglet kommer vi att lägga fram de 
kvarglömda kläder vi samlat på oss denna termin. Vi lägger upp det på ett bord i källaren. 
Vänligen se över om ni hittar något som tillhör er. De kläder som inte tas hand om blir 
antingen lånekläder här på skolan eller skänks bort.”


Önskar er alla en riktigt fin 
adventshelg! 

Hälsningar Sofia  






