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Klass 3 - Vasaskolan 

______________________________________________ 
Hej allesammans! 

Vi har haft en bra vecka i skolan - trots förkylningar och prat kring 
coronaviruset. Vi fortsätter att hålla god handhygien och prata om vikten av 
detta. Idag har vi dock bara halva elevstyrkan på plats… förstår att det både 
beror på sjukdom och oro. Detta är helt förståeligt! Ledningen och 
styrelsen har idag tät kontakt kring läget så håll er uppdaterade på mailen.  

Vi har fortsatt ägnat en del tid åt att förbereda oss inför nationella proven. 
Förberedelserna blir i sig viktiga lektioner och därför ägnar vi en hel del tid 
åt detta. Känns också bra att barnen får bli förberedda på själva 

provsituationen. Vi har dock pratat extra om klockan - 
både analog och digital tid. Träna gärna vidare på detta 
hemma! Det är klurigt för dem att skilja på analog och 
digital tid. När det gäller analoga tiden riktar man i första 
hand in sig på minutvisaren men när det gäller digital tid 
är det timvisaren man första tittar på. Inte helt lätt…. Titta 
gärna någon extra gång på länkarna som jag skickade ut 

förra veckan! 

Även om fokuset blev matte denna vecka (förutom allt prat om corona…) 
har vi även hunnit med att läsa (både högt och tyst), haft gruppskrivande, 
fortsatt med våra faktaplanscher om rymden och tränat på problemlösning i 
tvärgrupper.  

I skrivande stund är det rullande schema som gäller med kristendom, musik 
och engelska. Dagen avslutas sedan med idrott här på skolan (se 
tidigare mailutskick). 



Även om vi inte vet hur läget på skolan (och samhället i stort) är 
nästkommande vecka planerar vi läxor och annat som vanligt. Dock kan 
ändringar komma att ske.  

Information inför vecka 12: 

Läxor:

Läsläxa:  

Läs valfri bok - minst 20 minuter 4 ggr/vecka. Fyll i läsprotokollet och ta med till skolan 
på fredag. 

Matteläxa:  

Träna på klockan, addition och likhetstecknets betydelse. OBS! En av sidorna är valfria - 
titta i häftet - men gör den gärna som en extra utmaning. 

Engelskaläxa:  

• Chapter 15 

• Sid 34 - läsa 

• Sid 35 - ord i rutan (kunna muntligt) + klockslag (se övning 1 sid 35) - muntligt 

Tisdag: 

På temapasset går klassen till Universeum. 

Fredag:

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

Övrig information: 

Onsdag 1/4 åker vi till Ekehagens forntidsby. Mer info om detta kommer.  

Nationella prov: 

På grund av läget avvaktar vi ytterligare med de nationella proven.  

Önskar er alla en lugn och fridfull helg - trots allt som händer runtomkring! 

Vänliga hälsningar 
Sofia


