
Veckobrev 10 

Klass 3 - Vasaskolan 

______________________________________________ 
Hej allesammans! 
 

Vi har ägnat flera pass i veckan åt att förbereda oss inför de 
nationella proven genom att göra gamla prov som finns på 
skolverkets hemsida. Proven innehåller många bra och lärorika 
uppgifter samtidigt som de blir bekanta med provens utformning. 
Vi har också gått igenom de uppgifter som var klurigare än andra 
och detta fortsätter vi med under nästkommande vecka. Vi sätter 

igång med de ordinarie proven vecka 12. 
 

På no-passen har vi målat vårt 
solsystem och barnen igår började de 
att göra egna faktaplanscher om 
rymden. I svenskan har vi (som vanligt) 
läst mycket och skrivit sagor både i 
grupp och enskilt.  

Flera av barnen känner oro för coronaviruset. Vi har försökt prata om det här i 
skolan, på ett lugnt och sansat vis för att inte skrämma upp men vi vill ändå ta 
deras tankar och oro på allvar. Vi fortsätter som vanligt (om inga andra direktiv 
kommer) men är extra noggranna med handhygien i samband med lunch/
fruktstund/mellanmål. Alla tvättar sina händer med tvål och vatten och använder 
därefter handsprit. Vi har också pratat om vikten att inte ha händerna i mun/näsa/
ögon. 



Information inför vecka 11: 

Läxor:

Läsläxa: läsa sid 83-108 (till slutet) och som vanligt vill jag att ert 
barn läser minst 2 sidor för en vuxen. Inga speciella uppgifter till 
denna text.  

Matteläxa: öva på klockan. Man kan välja att öva klocka på elevspel.se eller m h 
a häftet som finns i mappen. Självklart får man även göra både och! På måndag 
ska vi gå igenom och repetera klockan här i skolan eftersom jag vet att flera 
upplever detta som svårt.  

Engelskaläxa:  

- sånger till kapitel 13 (sid 61) - de ska kunna dessa sånger utantill 

Tisdag: 

På temapasset är det utflykt på schemat 

Fredag:

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

Trafikinfo/ombyggnad: 

Vi ber er att ha extra uppsikt över era barn när ni lämnar/hämtar på skolan. Det 
pågår ombyggnad i området och det gör det lite extra svårt med parkeringen 
precis utanför skolan. Vi har ingen uppgift om hur länge detta ska pågå men vi får 
tillsammans hjälpas åt att hantera detta.  

På måndagens bildlektion ska de arbeta med papier mache och Deborah hälsar 
att hon vill att alla (nu på måndag) tar med sig 3-4 tidningar/person. Tack på 
förhand! 

Trevlig helg önskar jag er alla!  
Hälsningar Sofia 

http://elevspel.se

