
Veckobrev 20 

Klass 3 - Vasaskolan 

Hej allesammans! 
 
Man hinner knappast blinka innan det återigen är fredag…

Ett axplock av veckans arbete - vi har:

- lärt oss grunderna i schack
- börjat läsa upp berättelserna som vi skrivit i grupper
- gjort fler mattetester
- läst mycket
- sett färdigt alla avsnitt av ”Arkeologens dotter”, läst fakta om både bronsåldern och 

järnåldern och fyllt i schema kring vad de åt, hur de levde etc
- arbetat vidare med påbörjade projekt såsom personbeskrivningar, träna 

meningsbyggnad och ordklasser.

Barnen har arbetat väldigt bra under den gångna veckan och de är mycket väl värda två 
dagars vila! De tar stort ansvar för sina olika arbetsuppgifter, gör oftast sitt allra bästa och 
hjälper varandra på olika sätt. En stor eloge till alla barn!



Information inför vecka 21-22: 

Läxor: 

Läsläxa: läs sagan från gruppskrivandet högt för mamma/pappa och gärna något syskon. Kom 
ihåg att läsa noggrant, att stanna vid punkt och att titta upp på din ”publik”. Försök också att 
läsa med inlevelse så att det blir spännande för de som lyssnar. När ni har läst upp berättelsen 
ska ni fråga publiken vad som var bra och vad jag kan förbättra. (be dina föräldrar skriva på 
lappen)

Engelskaläxa: träna på glosor (se särskild lapp)

Tisdag v 21-22: 

På temapasset blir det som vanligt, utflykt. Kläder efter väder!

Fredag v 22: 

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

Lovdagar: 

Barnen är lediga tors 21/5 och fre 22/5. Både torsdagen är fritids stängt p g a helgdag men på 
fredag är det öppet som vanligt. 

Övrigt: 

Torsdag 28/5 är det äntligen dags för gammeldags skoldag. Vi kommer klädda i 
tidsenliga kläder (tänkt 100 år bakåt i tiden) och har med oss smörgåslåda och något att dricka. 
Vi äter i bamba som vanligt men för att känna på hur det var förr i tiden äter vi även ett slags 
mellanmål i klassrummet. Det blir en spännande dag! Kanske inte för de som hamnar i 
skamvrån….:)

Hör av er till mig eller Ulla om ni har några funderingar kring klädsel eller annat!

Vänliga hälsningar Sofia




