
Veckobrev 3 

Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 

Vilken härlig dag vi hade på Isdala igår! Det är väldigt enkelt att åka med klassen på utflykt (vilket jag 
även sagt till dem). Alla tar ansvar för sina saker, uppför sig fint på spårvagn/buss, är trevliga mot 
varandra och övriga passagerare och genomför aktiviteterna med stort engagemang. Heja klass 3!

I tisdags gick Ulla och Simon med klassen till Universeum för 
att vara med på en pedagogledd lektion. Tanken var att 
lektionen skulle innehålla rymdkemi men p g a sjukdom blev det 
istället en lektion som hette ”Kemimysteriet”. Barnen fick lära 
sig om blandningar/lösningar och fick utforska begreppen surt 
och basiskt. Klassen fick stort beröm av pedagogerna för sina 
kunskaper och sitt engagemang!

I tisdags fick de äntligen sina nya matteböcker (som de väntat!). 
Första kapitlet handlar om positionssystemet (ental, tiotal, 
hundratal, tusental etc) och vi har pratat om att siffrans position 
avgör talets värde och att ett tal helt förändras när siffrorna byter plats. Vi räknar nu med tal upp till 
10000. Barnen tror lätt att det blir svårare för att talen är större men har man väl förstått grunderna 
kan man ju räkna med hur stora tal som helst!

Under veckan som gått har vi ägnat en hel del tid åt att förbereda utvecklingssamtalen. De har fyllt i 
trivselenkät, funderat på sina nya mål och även övat på att hålla ett samtal. De har suttit i grupper och 
tränat på att ha olika roller (elev/lärare/förälder). Det är riktigt roligt att stå vid sidan om och höra hur 
de med liv och lust går in i sina olika roller. Det är ord och inga visor som gäller här…

Idag har de som vanligt jobbat enligt det rullande 
schemat (kristendom, musik och engelska). 
Halva klassen har spelat uckele och nästa vecka 
är det dags för andra halvan. I skrivande stund är 
de mitt upp i musiklektionen så jag väntar med 
spänning på att få höra hur det gått!



Information inför vecka 4: 

Läxor:
Läsläxa: läsa sid 9-18 i ”Den magiska kappan”.  Ert barn ska läsa dessa sidor högt för en 
vuxen och jag vill gärna att ni därefter skriver en kommentar om ert barns läsning på pappret som ligger i 
ert barns mapp. Hur upplever du ditt barns läsning? Flyter det på? Gissar hen på vissa ord? Finns det ord 
som hen inte förstår? Är texten på en lagom nivå? 

Matteläxa: träna på multiplikationstabellerna 6-8 

Engelskaläxa: stencil med fruktord. De ska kunna alla orden muntligt och de gröna orden ska de även 
kunna stava.  

Tisdag: 

På tisdagens temapass går de till skogen med Simon och Ulla. Kläder efter väder!!  

Fredag:

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

Övrig info: 

På måndag, torsdag och fredag är det utvecklingssamtal. Både elever och fröken är laddade för detta! 
Varmt välkomna! 

Jag önskar er alla en fin helg!  

Hälsningar Sofia   




