
Veckobrev 22 

Klass 3 - Vasaskolan 

Hej allesammans! 

 Så blev det äntligen dags för gammeldags skoldag! Förväntningarna inför dagen var höga 
och har föregåtts av många diskussioner om kläder, matsäck, skamvrån m m. Frågorna 
och funderingarna tog liksom aldrig slut - men jag tolkar det som ett stort engagemang 
bland eleverna (och föräldrarna). Barnen var så fina när de kom till skolan och de 
uppförde sig exemplariskt (förutom de som hamnade i skamvrån…) Under skoldagen fick 
eleverna:

• öva skrivstil
• skriva av verser
• träna skrivning och stavning (diktamen)
•  vara med om muntligt och skriftligt 

multiplikationsförhör
• ha kristendomslektion om pingsten
• leka ”Sista paret ut”, ”Ali - alå” (osäker 

på stavning) och ”Bro, bro, breja”
• äta sin medhavda matsäck
• sjunga psalmer (inget konstigt för dessa 

barn)

De sista 20 minuterar av dagen ägnade vi åt att prata om det vi varit med om. Hur kändes 
det? Var skolan bättre förr? Vilka är de största skillnaderna? Hur kändes det att stå i 
skamvrån? 
Jag bifogar foton från dagen via mail.

Vad har vi mer gjort under den gångna veckan:

• pratat om tal i decimalform och tränat på detta
• vi har spelat schack under ledning av Simon
• vi har gått igenom de svenskahäften vi arbetat med, som handlar om punkt/stort 

bokstav, adjektiv och verb. Barnen har fått agera lärare och rätta sina egna häften i 
samband med genomgången. Vem kan ana glädjen när man får skriva ett stort ”R” 
längst ner på pappret…



• Idag har de haft musik med Filippa och engelska med Inga. På musiken har halva 
gänget spelat boomwrackers.

• Tittat på Lilla Aktuellt
• Haft både högläsning och tystläsning

Information inför vecka 23: 

Läxor (de sista för terminen): 

Läsläxa: läsa minst 20 min 4ggr/vecka och fylla i läsprotokollet

Engelskaläxa: glosor - se särskilt papper

Matteläxa: gör multiplikationsuppgifterna - be en förälder ta tiden och fyll i den längst upp på 
pappret. Öva sedan så att du är säker på multiplikationstalen. Be en förälder/syskon förhöra 
dig. Du kan också öva med hjälp av elevspel.se eller nomp.se

Tisdag: 

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

Fredag: 

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

VIKTIGT: 

Fredag 12/6 är det skolavslutning här på lågstadiet. P g a rådande omständigheter kan vi inte fira 
i kyrkan som vanligt. Firandet blir istället här på skolgården och tyvärr får inte föräldrar delta. 
Vi hoppas ni har förståelse för detta. Skoldagen börjar kl 8.00 och vi slutar ca 12.15. Jag 
återkommer med exakt tid.

OBS! Denna dag (skolavslutningsdagen 12/6) stänger fritids kl. 15.00.Vi ber er därför 
att hämta era barn senast kl. 15.00

http://elevspel.se
http://nomp.se


Vänliga hälsningar Sofia


