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Full fart i veckan… 
Idag har eleverna själva fått bestämma vad som 
ska stå i veckobrevet om vad de har arbetat med 
under veckan som gått.

I Ma-boken har vi arbetat med uppställning 
och växling över tiotal och hundratal. Vi läste 
kapitel 2 gemensamt i boken ”Den magiska 
kappan” och letade efter substantiv, verb och 
adjektiv. Alla har arbetat med månen. Klassen 
promenerade till Göteborgs konstmuséum. Där 
fanns en utställning med 53 fotografier på äpplen 
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Läsläxa 

Eleverna ska läsa hemma i 
valfri bok, minst 15 min /dag 
högt för någon vuxen. Glöm 

inte att fylla i det nya 
läsprotokollet! Lämnas in på 

fredagar. 

Vasajoggen 16/9 

Onsdagen den 16/9 springer 
alla elever på VR 28 

Vasajoggen i 
Johannebergsparken efter 
lunchrasten. Tänk på kläder 

efter väder och spring-vänliga 
skor. 

Sluttid- 13.30 

Tills vidare slutar alla skoldagar 
kl.13.30 enligt schema. 

VECKOBREV
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av Trine Sondergaard. Vi tittade också på 
målningen av Karl den XII:s likfärd, som är en 
fantasimålning. Alla har målat stilleben av 
äpple och spelat schack. På idrotten med 
Stephanie spelade vi spökboll och lekte svans-
jage och is-jage. Vi har pratat om ”What would 
Jesus do?” på kristendomen och sett en film om 
olika sorters material. På syslöjden fick vi 
brodera och på träslöjden göra självporträtt i 
trä.

Trevlig helg!   Filippa 
I dessa Coronatider får vi alla hjälpas åt att minska 
riskerna och då gäller: barnet ska stanna hemma om det 
känner av snuva, halsont, illamående eller har feber. Man 
ska därefter vara symptomfri i 2 dagar innan man 
kommer tillbaka till skolan. Från och med den 31/8 
rekommenderar Folkhälsomyndigheten att ”barn och 
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Fakta om månen: 

Storleksmässigt så ryms 
det fyra månar på 

jorden. En död 
rymdforskares aska blev 
begravd på månen. På 
månen finns det inget 

väder och ingen 
atmosfär. Fotspåren från 

människorna som 
landade på månen finns 

fortfarande kvar.
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unga med symtom på covid-19 testas för snabbare återgång till skolan”. Dvs. om det enligt 
testet inte är Covid-19 så behöver de inte stanna hemma lika länge från skolan.
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Homework week 38 
Wednesday 

läxa v. 38, onsdag


Chapter 2 

1. Läs högt alla textbubblor på 
sidan 6-7 i Textbook 

2. Lär dig/repetera glosorna i rutan 
på sidan 7 (muntligt), du som vill 
ha utmaning, öva stava dessa 
ord


3. Lär dig sången I am Tony, who 
are you? utantill (sida 59)


Alla ljudfiler finns på övningsmästaren.se

(What’s Up 3)
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