
Vasaskolan Fredag, den 18 september 2020

Hej!

Det blev 1153 varv sprungna i onsdags. Bra 
jobbat av alla elever som deltog!

Det har varit en brokig vecka med olika 
lärarvikarier och fast de alla har gjort sitt 
yttersta så blir det inte alltid så som man 
planerat från början… Under torsdagen och 
fredagen har vi fortsätt att prata i klassen om 
våra tre viktiga mål: att lyssna, fokusera och 
jobba noggrant. När eleverna utvärderar sin 
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Vecka 39 

Måndag: 

skolstart kl. 8.20

Tisdag: 

skoldagen slutar med 
temapasset kl 13. 30 

Onsdag: musik kl. 8 

Torsdag: 

idrott kl 8.00 (ute)

Fredag: 
LÄXFÖRHÖR 

*  Munläs B s. 8-9 

(repetition) 

* Matematik: läxa  8 
och 9 

* Engelska: kunna 
sången One little, 
two little… 
(stencilen finns i 
mappen) 

VECKOBREV 
Vecka 39
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vecka i sina loggböcker så skriver många att de tycker att de har varit 
bättre på att lyssna och att de varit noggrannare när de jobbat. Jag 
instämmer men vill ändå säga att vi kan inte släppa dessa mål än utan vi 
ska sträva efter mer uppmärksamhet och koncentration.

Det är viktigt att alla elever läser sin läsläxa (inte alla hinner med den 
ordentligt). Läsinlärningen är en av de viktigaste grunder som man får med 
sig från lågstadiet. Det är inte bara att ljuda fram orden utan även ordens 
betydelse är viktig (när vi läser i Munläs så är det många ord som är nya för 
eleverna, vi diskuterar och förklarar orden i klassen och väljer ut ord som 
vi sedan övar även i skrift som veckans ord). Pga min frånvaro hann vi inte 
gå genom s. 9 i klassrummet, därför blir läsläxa en repetition under v. 39. 
Fundera gärna med erat barn över ordens betydelse (kolla gärna upp vad 
orden betyder om ni är osäkra). Det är inte lätt att lyckas väl med läs-, 
skriv- och även räkneuppgifterna om man inte har ett bra ordförråd och 
läsförståelse. 

Vi har börjat träna enskilt skrivande i klassen. Eleverna håller på att skriva 
en egen saga. Det är deras första egna berättelse (i slutet av förra läsåret 
skrev alla en kort faktatext och en bokrecension). Vi kommer att arbeta 
med enskilt skrivande mycket under läsåret. 

När vi övar på att addera och subtrahera med tvåsiffriga tal så märker jag 
att många har glömt tiokompisarna, dubbelt/hälften, 2-hopp, 5-hopp 
behöver tränas. Det gör vi under lektionerna, övar 5-hopp med hjälp av 
klockan, räknar par i bambaledet, hoppar fram- och baklänges, räknar 
magneter och stjärnor på tavlan… trots det finns det elever som blir 
väldigt osäkra när de sätter igång med enskilt arbete i matematik. Vi 
använder ofta hundrarutan som hjälp (den är till stor hjälp om man kan se 
olika talmönster i den). Rutan finns på skolan, jag kommer att göra en 
kopia som eleverna får ta med sig hem.

Läxlapparna (matematik, engelska) och Munläs B ligger i mappen, i väskan 
finns även matteboken (stopp-sidan är 30 för dem som av en eller annan 
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anledning vill/bör jobba ikapp). 

Ni hittar informationen om kalasinbjudningar i slutet av brevet (uteblev 
när vi skickade ut info i föräldramötesfoldern).

Nu önskar er alla en trevlig helg!

MVH Inga

PS Födelsedagar/kalasinbjudningar 

På Vasaskolan har vi bestämt att om du som vårdnadshavare vill bjuda in barn 
i klassen till ett barnkalas så sköts det alltid via hemmet, inte skolan. Vi har 
bestämt det sedan några år tillbaka då barn blivit ledsna för att de inte har fått 
någon inbjudan, något inbjudningskort kommit bort och missförstånd har 
uppstått. Inbjudningskort skickas via mail eller posten. 

DS
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