
Veckobrev 2 
Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 

Vårterminens första skolvecka är till ända och det är dags för terminens första 
veckobrev. När jag tittar ut genom fönstret är det svårt att tro att det kommer en vår… 
men sakta kommer ljuset tillbaka. Till dess får man tända ljus och mysa så gott det går!

Vi startade terminen med ”mingelparty” där barnen fick varsin fråga som de skulle ställa 
till så många som möjligt. Utmaningen bestod inte i att ställa själva frågan utan istället 
att lyssna och fokusera på svaret. Inte helt lätt. Hög igenkänningsfaktor även för vuxna 
kan jag tänka!

Barnen fick sedan en jullovsuppgift. De skulle skriftligt berätta 
om ”något roligt” och ”något tråkigt” som hänt under lovet. 
De berättade om biobesök, filmtittande hemma, lek med 
kusiner, badhusbesök och mys med familjen. Jag kunde också 

läsa om sjukdom och syskonbråk. Tänker att det är precis sådant livet är - både bra och 
mindre bra stunder. De flesta barnen verkar i alla fall ha haft ett bra jullov!

Veckan har också innehållit biblioteksbesök, nya placeringar i klassrummet, torsdags-
yatzy, matterepetition, idrottslektion, film och samtal kring samhällets digitalisering. Vi 
har också hunnit med gruppskrivande och jag måste säga att det är en fröjd att få sitta 
med de olika grupperna och arbeta med deras berättelser. Så spännande att höra deras 
tankar och ett utmärkt tillfälle att arbeta med språket på ett djupare plan!



Information inför vecka 3 

Läxor:
Läxorna startar nästa vecka.  Uppmuntra gärna ditt barn att läsa mycket och passa på att hitta tider för 
högläsning. 

Tisdag:

Vi går till Universeum och är med på lektionen ”Rymdkemi”. Lektionen är slut kl. 14.00 och vi är därför inte 
tillbaka på skolan förrän ca kl. 14.15. Obs - senare tid! 

Torsdag: 

Skridskodag - se särskild informationslapp 

Fredag:

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

Viktig info: 

Från och med nu öppnar kyrkan inte förrän kl. 7.45 på fredagar. De flesta berörs inte av detta, utan 
fortsätter att lämna i vanlig tid, men för er som har barn som är i kyrkan tidigt på morgonen är det viktigt 
att veta om detta. Från kl. 7.45 finns personal på plats. Det går naturligtvis bra att lämna på fritids på 
morgonen om ni behöver lämna ert barn innan kl. 7.45. 

Jag önskar er alla en fin helg! Hälsningar Sofia.   




