
Veckobrev 5 
Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 
Måste säga att det är en stor förmån att få arbeta på en skola i 
Göteborg där man under arbetstid får lyssna på Göteborgs Symfoniker!  
Igår, torsdag, var vi alltså på skolkonsert och fick vara med om 
konserten ”På väg” som är ett samarbete mellan Göteborgs symfoniker 
och olika skolor i Göteborg/Alingsås. Det var både små barn, 
ungdomar och unga vuxna som medverkade med tal, sång och spel på 

olika sätt. Barnen hade olika åsikter om hur konserten var (både ris och ros) men vi vuxna 
tyckte att den var helt fantastisk och vi tror att det är berikande för barnen att vara med om 
saker de inte alltid själva skulle valt att gå på.

Denna vecka har vi börjat med no-tema rymden. Vi 
har sett på två olika filmer för att skapa en bra grund 
att stå på. Under nästkommande vecka fortsätter vi 
att lära oss mer om rymden genom läsning av 
faktatexter, skriva egna faktatexter, titta på filmer 
och diskutera. Barnen har många frågor kring 
rymden; hur vet man att rymden är oändligt? Kan 
man slukas i ett svart hål? Finns det liv på andra 
planeter? I så fall - hur vet man det?

I övrigt har vi:

 Fortsatt att arbeta med tal upp till 10´000 och tränat algoritmer med växling över 0. I 
smågrupper (2-3) har de även tränat på att lösa olika typer av problem med hjälp av 
avrundning och överslagsräkning

Tittat på Lilla Aktuellt och diskuterat olika händelser i Sverige och världen

På hemkunskapen blev det bakning av chokladbollar

Vi har läst ut boken ”Glasbarnen” och till barnens stora glädje har vi bestämt att fortsätta att 
läsa uppföljaren ”Silverpojken”



Sist men inte minst…. har vi sjungit för de andra barnen i kyrkan. Roligt att se så många 
föräldrar där! 

Information inför vecka 6: 

Läxor:
Läsläxa: läsa sid 28-40 i ”Den magiska kappan” - de ska läsa minst 2 sidor högt för en 
vuxen.  

Matteläxa: algoritmer och problemlösning 

Engelskaläxa: träna på att läsa sången ”Fruitsalad” + lyssna på sången på youtube (de behöver inte 
kunna sången utantill - de ska träna uttalet) 

Tisdag: 

På tisdagens temapass är det utflykt. Viktigt med kläder efter väder, som vanligt!  

Fredag:

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

Jag önskar er alla en fin helg!  

Hälsningar Sofia   




