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Hej.
Styrelsen för Stiftelsen för 
kristna skolor, som driver 
Vasaskolan, har idag fattat 
beslut om att stänga hela 
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Vecka 11 
FONOMIX 

 s 75 (Munläs A) 

SKRIVLÄS 3 

jobba klart (gäller 
dem som har 
några sidor kvar, 
om man har fått 
boken hem med 
⭐ på så är den 
klar) 

Veckans ord (öva 
stavning): 

gris, kris, gul, 
kul, stek, steg, 
tack, tagg 

MATTE 

max s. 73 

VECKOBREV 
Info v 11
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Vasaskolan och dess verksamhet (inklusive 
fritidshem) fr.o.m. måndag 16 mars 2020 t.o.m. 
fredag 20 mars 2020.
Eleverna ska stanna hemma och får från tisdag morgon studieuppgifter via 
digitala medel från sina lärare, som arbetar på skolan hela veckan. 

På måndag mellan kl. 08.00 och 10.00 kan vårdnadshavare 
komma till skolan och hämta skolböcker och annat 
material.

Tisdag: biblioteksbesök  

Jag kommer att samla in alla låneböcker ur bänkarna och 
lämna dem på biblioteket. Ni som har biblioteksböcker 
hemma kan lämna böckerna själv. 

Svenska: 

* läs i Fonomix boken (Munläs A) 

* gör klart Skrivläs 3 

* öva veckans ord (skriv varje ord minst 3 gånger) 

* ni får gärna läsa kapitelböcker (låna dem gör man själv) 

* Matematik: 

* veckans beting är kapitel 23 och 24 

    dvs s. 68-73. Om man hinner så är det bra att jobba 
med ”rester” i den mån man orkar och hinner 
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NO: vi har påbörjat arbetet med en blommans år, det 
kommer vi att fortsätta med när vi är tillbaka i klassrummet. 

Engelska: 

vi har läst tillsammans idag följande meningar 
(körläsning): 

I am a pupil. 

You are a teacher. 

She is a girl. 

He is a boy. 

It is a pen. 

We are kids. 

You are pupils. 

They are children. 

Man får gärna öva dem hemma. 

**** 

Nu har ni veckans uppgifter. 

Jag kommer att informera ytterligare nästa vecka. Nästa 
veckobrevet skickar jag på torsdags em (19/3). 

Trevlig helg!                                    Mvh. Inga
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