
Veckobrev 23 
Klass 3 - Vasaskolan 

Hej allesammans! 
Försöker ta in att det har blivit det blivit dags för det allra sista veckobrevet med 
denna klass - alla barn och er föräldrar! Det är svårt att ta in att det redan gått 3 år 
sedan jag mötte dem som pirriga men förväntansfulla små 
1:or! Det har varit en sann glädje att möta era barn varje dag - 
jag har gått till jobbet med lätta steg. Självklart har det funnits 
perioder som varit mer intensiva och tyngre än andra, men 
sammantaget ser jag tillbaka på dessa år med stor glädje och 
tacksamhet! Nu är ”min tid” med dem slut, men som tur är 
kommer jag träffa på dem i bamba och i andra sammanhang. 
Tack för ett fantastiskt gott samarbete under dessa år!

Den gångna veckan har till största delen ägnats åt att göra färdigt påbörjade 
projekt. Vi har arbetat med:

• So-test (forntiden)
• Göra färdigt extrauppgifter i matematiken (tal i decimalform, bråktal, 

multiplikation, algoritmer m m)
• Problemlösning i smågrupper - tangram och omkrets/area
• Quiz på kristendomen



• Mycket högläsning (måste hinna läsa färdigt 
boken…:)

• Färdigställa de fantastiska luftballongerna 
(bilduppgift - se bild till höger)

• Snabbkurs i vårt närområde ”Göteborg” - vi 
har pratat om kända platser/områden och 
stadens historia (fråga gärna era barn vem som 
pekade ut vart Göteborgs skulle ligga, samt 
vilket år det var) Nästa vecka gör vi en 
stadsvandring - det blir en enkel variant 
eftersom vi inte åker spårvagn/buss i dessa 
tider.

Information inför vecka 24 - sista skolveckan: 

Tisdag: 

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

Fredag: 

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 12.30 (svårt att 
säga en exakt tid eftersom vi inte klockat vår lilla avslutning - men nu vet ni på ett ungefär) 
Därefter tar fritids vid för de som anmält att de ska vara kvar.

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

Önskar er alla ett underbart och härligt sommarlov!

Vänliga hälsningar Sofia




