
Veckobrev 13 

Klass 3 - Vasaskolan 

 

Hej allesammans! 

Det har aldrig varit så roligt att få hälsa barnen 
välkomna till en ny skolvecka, som det var i måndags! 
Förstod att många barn tyckt att tiden gått så långsamt 
när de skulle sitta hemma vid köksbordet och arbeta på 
egen hand. I stort sett varje dag har jag hört:
”Va, ska vi redan gå till bamba?”
”Vad är skoldagen redan slut?”

”Ska vi redan sluta med den här uppgiften - vi har ju 
precis börjat?”
”Åh, kan vi inte få göra färdigt detta - snälla….”

Väldigt positivt alltså! Förstår också att det har varit väldigt roligt att träffa 
alla klasskompisar igen.

Längst upp finns bilder på vårens blommor… tänker att det kan behövas 
bilder på detta - vi behöver nog alla titta lite extra på det som händer ute i 
naturen. Viktigt att se framtiden an och inge hopp till våra barn. Vet att 
många är oroliga och funderar på vad som kommer att hända framöver. 



Ingen vet - mer än att en svår tid väntar oss - men det finns också mycket 
positivt och man ser lite längre fram och om man tittar på naturen som håller 
på att vakna till liv efter vintervilan får man hopp!

Här i skolan har vi haft en 
hyfsat normal vecka. Dock 
har vi inte haft någon 
gemensam sångsamling, 
inga tvärgrupper i 
matematik och ingen 
fredags-morgonbön i 
Johannebergskyrkan. I övrigt 
har vi arbetat på. 

Vad har vi arbetat med?

- arbetat enskilt enligt matteplaneringen
- lyssnat på genomgångar med hjälp av våra iPads
- letat vårtecken och dokumenterat detta
- gjort personbeskrivningar (är ännu ej klara)
- läst - både högt och tyst
- haft utomhusidrott vid Fysiken
- tränat problemlösning i matten
- spelat yatzy
- haft rullande schema (kristendom, musik och engelska)
- skrivit sagor i grupper (gruppskrivande)

Mapparna fortsätter att fraktas fram och tillbaka. Jag har idag tittat igenom 
deras matteböcker (Obs! Ej rättat) för att se hur långt var och en kommit. 

Under nästkommande vecka ska vi träna på att 
använda oss av ”Google meet”. Simon kommer att 
hjälpa oss med detta. OM det skulle bli en längre 
skolstängning vill vi vara förberedda och vill 
därför se till att alla elever vet hur man gör för att 

använda sig av denna funktion. Via google meet 
kan barnen se sina klasskamrater, prata med varandra och jag kan ha 
gemensamma genomgångar.



Information inför vecka 14: 

Läxor: 

Vi tar det fortsättningsvis lugnt med läxor men jag vill att de ska 
läsa minst 20 minuter 4 ggr/vecka. Lyssna gärna på ditt barn och fyll 
i läsprotokollet som finns i mappen. Ta med läsprotokollet till skolan 
på fredag. 

Torsdag:

Läseftermiddag - efter bamba och fram till skoldagens slut är det läsning som gäller. Ta 
med: 

-  en egen bok (eller flera - man kan blanda mellan faktaböcker och skönlitterära 
böcker) 

- något mjukt att sitta på 

- en liten fika (tänk bulle/kaka/festis - inte mer) 

Kanske vill man även ha extra mysiga kläder på sig denna dag! 

Fredag: 

 Idrott - ta med kläder för utomhusidrott. Idrotten är (om inget annat meddelas) uppe 
på Fysiken. 

Trevlig helg önskar jag er alla!  
Hälsningar Sofia 


