
Veckobrev 6 
Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 

Tänk att vi fått se solen under den gångna veckan - underbart! Vi har många barn som är sjuka på skolan 
men vi hoppas att alla ska tillfriskna så att de kan njuta av sportlovet.

Vi startade veckan med att se Lilla Aktuellt och diskutera veckans 
händelser. Även denna vecka har många tankar kretsat kring 
coronaviruset. Många barn upplever oro för detta och vi pratar därför 
om det lugnt och sansat. Viktigt att de får vädra sin oro men samtidigt 
viktigt att lugn råder.

På no-lektionerna har vi fortsatt med tema rymden. Barnen har skrivit 
frågor som jag har skickat vidare till förälder som kommer på besök och 
berättar om rymden, tisdagen efter sportlovet. Barnen har MÅNGA 
frågor - STORA frågor. Väldigt spännande! De har också skrivit på sina 
faktatexter, läst fakta och skrivit egna frågor kring den lästa texten. 

I svenskan har vi haft tystläsning, högläsning och sagoskrivande (både 
enskilt och i grupp). På högläsningen läser vi 

”Silverpojken” (fortsättningen på ”Glasbarnen”). Boken fångar verkligen 
barnen och de vill aldrig att jag ska sluta läsa. Underbart när man prickar så rätt med bok!

Vi har nu börjat förbereda oss för de nationella proven i matematik. Barnen har fått ett häfte; ”Testa 
dina kunskaper”. Häftet är en sammanfattning av 1-3:ans matematikkurs. De arbetar självständigt i 
boken och jag noterar moment de är osäkra på och har genomgång på detta. Vi har också haft torsdags-
yatzy.

Under utvecklingssamtalen framkom det att flera barn upplever otrygghet i omklädningsrummet i 
samband med idrottslektionen. Detta gäller både pojkar och flickor. Det kan handla om kommentarer 
kring trosor/kalsonger men också kring kroppen och huruvida man duschar eller inte duschar. Att få 
kommentarer kring sin kropp är naturligtvis kränkande och ska inte förekomma eftersom det riskerar 
att sätta djupa spår i ett barn. En enda kommentar kan leva kvar för resten av livet. När det gäller 
duschning kan det vara så att förälder har kommit överens med lärare om att barnet duschar hemma - 
detta ska inte kommenteras av andra barn. Vi har med anledning av ovanstående haft ett allvarssamtal  
här i skolan men jag vill att även ni föräldrar tar upp detta med era barn. Det är av största vikt att ALLA 
känner sig trygga!



Information inför vecka 8: 

Läxor:
Läsläxa: läsa sid 41- 55 och skriva minst 5 st frågor kring texten. Ta sedan med 
frågorna och boken till skolan. Precis som förra veckan vill jag att ert barn läser minst 2 
sidor för en vuxen.   

Matteläxa: Bråkform (se särskilt papper) 

Engelskaläxa: ingen engelskaläxa denna vecka 

Tisdag: 

På förmiddagen får vi besök av en förälder i klassen, som berättar om rymden. 

På tisdagens temapass är det Universeum som gäller. 

Fredag:

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

Omdömen: 

Barnen har idag fått med sig sina omdömen hem. 

 

Jag önskar er alla en fin helg och ett härligt sportlov!  

Hälsningar Sofia   




