
Vasaskolan Fredag, den 11 september 2020

Hej!
I tisdags bestämde vi i klassen att alla ska sträva 
mot bättre arbetsro. Då skrev vi upp tre mål på 
tavlan:

* lyssna på den som har ordet

* ha bättre uppmärksamhet 

* koncentrera sig på eget arbete, jobba 
noggrant 

Sedan fick var och en fundera vilket av dessa mål 
är viktigast för en själv. Alla (som var i skolan) 
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Vecka 38 

Måndag: 

skolstart kl. 8.20

Tisdag: 

skoldagen slutar med 
temapasset kl 13. 30 

Onsdag: musik kl. 8 

Vasajoggen; 
vattenflaska medtas

Torsdag: 

idrott kl 8.00 (ute)

Fredag: 
LÄXFÖRHÖR 

*  Munläs B s. 8-9 

(lästräna varje dag) 

* Matematik: läxa  6 
och 7 

* Engelska: kunna 
ramsan Clap your 
hands (stencilen 
finns i mappen) 
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skrev upp sitt mål i loggboken. Vi har utvärderat dem under veckan och märker  
att det har blivit mycket lugnare och roligare att jobba i klassrummet när man 
pratar en i taget, lyssnar på den som talar och fokuserar på sina egna uppgifter.

På onsdag, den 16 september, ska vi genomföra Vasajoggen på em. Det är 
bra att tänka på passande skor/kläder (som idrott utomhus). Det är bra om 
eleverna har sin egen vattenflaska med sig den dagen. Vi springer i 
Johannebergsparken och avslutar friluftsdagen på skolgården där vi äter korv 
med bröd. Skoldagen slutar som vanligt kl 13.30. Pga Vasajoggen så får eleverna i 
tvåan sitt onsdags mattepass (schack den här gången) på torsdag istället.

Idrottslektionerna är på torsdagar. Simon som håller i undervisningar är på kurs 
(september-oktober), Johannes är vikarie för Simon. Men ibland blir även 
vikarien sjuk, så då får man… någon annan vikarie (det var Stephanie som kunde 
hålla lektionen i torsdags). 
Snart är det dags för våra digitala utvecklingssamtal. Det innebär att läraren 
och eleven sitter framför datorn här i skolan och ni, vårdnadshavare är 
uppkopplade på andra sidan. Vi kommer att erbjuda en tid per elev. Om ni väljer 
någon av tiderna efter 13.30 så gör detta endast om erat barn går på fritids 
(eleverna ska vara med på samtalet med sin lärare). Datum för 
utvecklingssamtal i klass två: fredag den 2 oktober och måndag den 5 
oktober. Doodle länken skickar jag på måndag den 21 september.

I tisdags hade tvåan skapande verkstad (vi ritade tillsammans), nästa 
tisdagstema  är Kulturskatt  och då ska klassen besöka Konstmuseet.

Trevlig helg! Mvh. Inga 

PS 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 unga med symtom på covid-19 testas för snabbare återgång till 
skolan”. DS
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