
Veckobrev 50 
Klass 3 - Vasaskolan
________________________________________________________________________________

Hej allesammans!

Då har vi kommit till terminens 
sista veckobrev. Det är svårt att 
förstå vart tiden tog vägen… 
säkerligen känner flera av er 
igen er. Barnen har jobbat hårt 
ända in i det sista (och än är det 
inte riktigt slut) och är nu väl 
värda ett härligt jullov!

Veckan har till största delen ägnats åt att avsluta pågående arbete. Barnen har fått 
ett arbetsschema med de uppgifter som behöver slutföras och har sedan satt kryss 
när de gjort färdigt uppgiften. Jag vet att de har njutit av att sätta dit kryss efter 
kryss… Matteboken skulle bli färdig, faktatexterna om de olika religionerna skulle 
lämnas in, berättelser skulle skrivas färdigt, böcker läsas ut, sammanfattning av 
Splej skulle skrivas och vi har även analyserat vanliga stavfel och pratat om hur 
man skiljer på de/dom/dem/den/det. Inte helt lätt alla gånger. 

Vi har också haft sagostund och 
lyssnat på olika berättelser som 
barnen skrivit. Några av dem 
föredrar att läsa berättelserna i 
mindre grupp - det kommer de att 
göra nästa vecka. Igår hade vi besök 
av en förälder i klassen som skrivit 
och illustrerat en bok (se bilderna 
till vänster). Det var spännande att 

lyssna till hur processen går till - från 
idé till färdig bok. Vi pratade om kreativitet, både vad gäller målande och 
skrivande och jag fick nya idéer kring hur vi kan jobba vidare med denna kreativa 



process. Kanske finns det några/några blivande författare/illustratörer i klassen… 
man vet aldrig!

Information inför vecka 51 + ny termin: 

Läxor: 

Inga läxor 

Tisdag: 

På veckans temapass är det hemkunskap. 

Torsdag: 

Skoldagen är kl. 8.00-12.30 (ca) 

Julavslutning för alla i Vasakyrkan kl. 18.00 - vi ses där! 

Terminsstart vt-20: 

Vi startar upp vårterminen onsdag 8/1 kl. 9.00 i Johannebergskyrkan. 

 

Nu önskar jag er alla en riktigt 
fin och vilsam julledighet!


Hälsningar Sofia  




