
Veckobrev 8 
Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 

Dags att avrunda veckan med ett veckobrev! När man sitter här och 
tänker tillbaka på veckan inser man att det är mycket som händer 
under en vecka; någon får en aha-upplevelse på mattelektionen, någon 
blir väldigt glad över att hitta just den boken man längtat efter att läsa 
och koncentrationen är på topp när en förälder besöker klassen och lär 
oss nya saker om rymden. Vad har vi mer arbetat med under veckan 
som gått?

Svenska: 

Vi har läst mycket, varit på biblioteket och skrivit sagor (både enskilt och i grupp).

Matematik: 

Vi arbetar både i den vanliga matteboken och i ”Testa dina kunskaper”. Den sistnämnda boken är en 
sammanfattning av lågstadiets matematikkurs och vi använder den som en förberedelse för de 
nationella proven som vi genomför från mitten av mars och två månader framåt. Vi upptäcker osäkra 
moment och arbetar då extra med dessa. I onsdags var det premiär för ”Matematik i tvärgrupper”. 
På detta pass blandar vi barnen i åk F-3. Alla grupperna arbetar med problemlösning och varje grupp får 
vid två tillfällen lära sig att spela schack. Barnen var väldigt positiva när de kom tillbaka från sina 
grupper och vi hoppas att de ska få möjlighet att träna både samarbete och olika former av 
problemlösning. 

TIPS! Matteläxan (till idag) handlade om tal i bråkform. Jag har märkt att det är flera som tycker att 
det är lite knepigt. Titta gärna på detta klipp tillsammans med ditt barn:

https://www.youtube.com/watch?v=ClohVzVQQtc

No/So: 

Vi inleder numera alltid veckan med att titta på ”Lilla Aktuellt” för att 
uppdatera oss om vad som händer i vår omvärld. På tisdagens 
temapass var klassen på hajspaning på Universeum. Spännande! Vi har 
haft besök av en förälder som berättat mer om rymden och vi fick 
fundera på hur man kan veta olika saker. Är rymden oändlig? Kan man 



veta det? Finns det svarta hål? Kommer solen slockna? Barnen fick även titta i ett teleskop som 
föräldern tagit med sig. Mycket intressant och lärorikt för både barn och fröken!

Information inför vecka 9: 

Läxor:
Läsläxa: läsa sid 56-70 och som vanligt vill jag att ert barn läser minst 2 sidor för en 
vuxen. Inga speciella uppgifter till denna text.  

Matteläxa: - ingen matteläxa 

Engelskaläxa: Chapter 13;  

- läsa sid 30, 

- kunna orden i rutan på sid 31 + övning 1 på samma sida - muntligt 

- kunna stava; in the tree, under the tree, on the sand, in the water 

Fredag:

Vårt egna Vasalopp går av stapeln i Johannebergsparken. Vi springer mellan kl. 12.30-13.30 och det blir 
även korvgrillning.  Alla föräldrar är välkomna att vara med! Ju fler varv vi springer - desto mer pengar blir 
det till våra fadderbarn (daliterna). Från kl 13.30 kan man hämta sitt/sina barn men vi stannar kvar till kl. 
14.00 då vi lämnar parken och går ner mot skolan där den vanliga fritidsverksamheten tar vid. Vi hoppas 
på en solig och svettig dag!  

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

Hälsningar Sofia   




