
Veckobrev 14 

Klass 3 - Vasaskolan 

Hej allesammans! 

Hoppas att ni alla har haft 
en bra vecka, trots 
omständigheterna! Vi har 
fortfarande flera barn som 
varit sjuka länge men vi 
hoppas att de är på benen 
efter påsklovet. Även om 
mycket är annorlunda i 
samhället lever vi lite i vår 
bubbla här i skolan. 
Naturligtvis är vi mer 

noggranna med hygien och vi försöker lära barnen att hålla avstånd, även om det inte är 
helt lätt. Jag tror att det är bra att försöka upprätthålla alla rutiner som går upprätthålla 
och att samtidigt ingjuta hopp och mod till barnen. Vi försöker ge dem så mycket som 
möjligt av detta här i skolan.

Veckans arbete kan ni läsa om på google classroom men här kommer en sammanfattning. 
Vi har:

Arbetat enligt matteplaneringen - vi tittar på genomgångar på youtube (eftersom alla 
är på helt olika sidor i matteboken) - men vi har också haft genomgång i klassrummet 
om vikt, decimaltal och multiplikation av hela tiotal/hundratal.
Startat upp tema Forntiden. Vi har sett på filmer, samtalat och skrivit en faktatext om 
istiden.
Fortsatt med våra personbeskrivningar. De skriver nu en sammanhängande text utifrån 
mallen som vi började arbeta med förra veckan.
Haft våra rullande grupper i kristendom, musik och engelska

Varit med om en digital påskgudstjänst!
Gjort påskkransar som nu hänger på dörrarna här 

på 28:an
Sett på Lilla Aktuellt och samtalat kring innehållet
Tränat på att använda Google classroom och Google 

meet
Promenerat till idrottslektionen på Fysiken (vi 

undviker kommunala färdmedel)



Haft läseftermiddag - en positiv upplevelse för både barn och vuxna - barnen läste 
oerhört fokuserat och det rådde ett sådant lugn i klassrummet. Det gav sannerligen 
mersmak!
Tränat problemlösning (se bilderna nedan) - de blev indelade två och två och fick 
därefter på egen hand läsa instruktionerna för att kunna göra uppgiften. Själva 
uppgiften gick bra att lösa - det svåraste visade sig vara att läsa och följa 
instruktionerna… 

Information inför vecka 16: 

Läxor: 

Eftersom det är påsklov och därefter studiedagar blir det läxfritt. Däremot får man 
GÄRNA uppmuntra sitt barn att läsa! Kanske kan man lägga en bok i påskägget? (det 
finns stora påskägg…:)
Studiedagar: 

Tisdag 14/4 och onsdag 15/4 är det studiedagar. Fritids är öppet för de som anmält behov 
av omsorg. På onsdagen är fritidspersonalen på fortbildning men istället finns välkända 
vikarier på plats. Har du möjlighet att hålla ditt barn hemma denna dag - gör det (men 
glöm inte meddela fritids). Om ni vill se veckans aktiviter finns detta upplagt på hemsidan 
- gå gärna in och kika där!

Till er som anmält behov av omsorg:

Om ni ändrat era planer och håller era barn hemma vill fritidspersonalen att ni meddelar 
detta så snart som möjligt. Undantag är naturligtvis om ditt barn blir förkylt/sjukt - då 
kan man anmäla med kort varsel - med tanke på direktiven från Folkhälsomyndigheten. 
Tack för förståelse!

NU ÖNSKAR JAG ER ALLA EN FIN PÅSKHELG! 

Hälsningar Sofia 


