
Veckobrev 18 
Klass 3 - Vasaskolan 

Hej allesammans! 

Idag var det nästan läge för vinterjackan igen… men så är 
det ju också valborgsmässoafton och då brukar väl 
traditionen bjuda kyla?

Vi har idag läst ut vår spännande högläsningsbok ”Zoombiefeber” och det fick bli två 
högläsningspass eftersom barnen så gärna ville höra slutet innan helgen. Spännande var 
det!

Under denna vecka har vi fortsatt med våra påbörjade projekt såsom:
- öva olika moment i matten
- gjort färdigt tidslinjer (forntiden)
- sett tre avsnitt av ”Arkeologens dotter”
- läst fakta om jägarstenåldern/bondestenåldern och gjort mindmaps
- fortsatt med personbeskrivningar
- färdigställt berättelserna vi gjort i grupper och lagt in bilder i dokumenten
- rättat mattetest, satt in papper i pärmen m m

Vi har också hunnit med EQ-samtal. Vi pratade om vad som händer när två personer 
hamnar i konflikt? Vad händer när den ene får övertaget i en konflikt? Vilket ansvar har de 
som står bredvid och ”inte säger något”? Vi har ritat på tavlan för att illustrera och barnen 
har kommit med egna exempel. Ett viktigt samtal som vi fortsätter med. 

Lunds manskör fick avsluta vår 
vecka här på skolan… vi 
lyssnade när de så pampigt 
sjöng ”Vintern rasat ut….”



Information inför vecka 19: 

Läxor till fredag v 19 (8/5): - SAMMA SOM STOD I FÖRRA VECKOBREVET 

Läsläxa: läs 20 min minst 7 ggr och fyll sedan i läsprotokollet.

Specialläxa: gör hälsokollen (viktigt att läxan görs som ett samtal)

Stavningsläxa: träna på orden som finns på pappret

Tisdag: 

Utflykt på temapasset.

Fredag: 

Utomhusidrott vid Fysiken. Vi promenerar dit. Inga idrottskläder behövs. 

”2-dagars-regeln”: 

Vi vill påminna om att samma regler som tidigare gäller; barnet ska stanna hemma vid minsta 
förkylningssymptom såsom snuva, nästäppa, ont i halsen, hosta. Självklart gäller samma sak vid 
andra symptom som magont, huvudvärk och feber. Barnen ska vara SYMPTOMFRITT 
MINST 2 DAGAR innan hen får komma tillbaka till skolan. Tack för förståelse!

ÖNSKAR ER ALLA EN FIN VALBORGSHELG! 
Vänliga hälsningar Sofia


