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En vanlig skolvecka…hur ser den 
ut? 
Denna vecka har vi fortsatt att arbeta med vikt och gram. 
Hur känns det att hålla ett gram i handen? Alla fick pröva. 
Linda har läst ”Sagan om den lilla farbrorn” av Barbro 
Lindgren. Alla fick reflektera över slutet. Var det ett bra 
slut eller inte?  På språklära-lektionen har klassen arbetat 
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med sammansatta ord. I Corona-tider tvingas 
man att tänka nytt och det är det många som gör. 
En eloge till alla er! Om inte vi kan gå till 
Stadsbiblioteket och låna böcker så får 
Stadsbiblioteket komma till oss, åtminstone 
utomhus till Näckrosdammen. Vi pedagoger 
beställde bokkassar som kunde hämtas upp 
utomhus. Så nu har klassen böcker att läsa 
igen!!! Det är vi så glada för:) 

Avslutningsvis vill jag bara skriva några rader om 
hur fantastiskt fina era barn är. Det var en brokig 
skara jag tog emot på hösten i åk 1. En klass full 
med individer som ännu inte hade blivit en 
grupp. Idag har individerna blivit en grupp som 
trots olikheter respekterar varandra och 
tillsammans (mestadels) skapar en ljuvlig 
arbetsro därinne i klassrummet.  

Jag är så glad och tacksam för det! 

Trevlig helg! Filippa 
Veckans ord v. 18 

(sammansatta ord): segelbåt, 
hundvalp, flytväst, solros, 

skolgård, glasögon, 
filmjölk, halsduk, matsäck, 

saftflaska 
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Känn ingen oro…

Veckans bibelberättelse 

handlade om Daniel i 
lejongropen. Hur ofta 

vågar vi stå upp för det vi 
tror på även om vi möter 

motstånd? 
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INFORMATION FRÅN VÅR SKOLSKÖTERSKA SANDRA ANGÅENDE 
HÅRLÖSS 

Vi har elever på skolan med löss. För att minska smittspridningen så är det superviktigt att ni 
luskammar era barn och vid behov behandlar med lusmedel. 


Kamma barnet regelbundet de närmaste två veckorna med luskam. Det underlättar att kamma 
håret med balsam. Om ni hittar löss är det viktigt att även de andra familje-medlemmarna 
undersöks. Behandling skall enbart göras på personer som har löss.


Om vi under skodagen upptäcker löss på elev så ringer vi er vårdnadshavare så barnet får gå 
hem och behandlas. Efter behandling är eleven välkommen tillbaka igen. 

Bifogar länk till 1177 där ni kan läsa mer. 


https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-
harsackar/huvudloss/


Med vänlig hälsning,


Sandra Lilja

Skolsköterska

Vasaskolan  
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