
Vasaskolan Fredag, den 2 oktober 2020

Hej!

Tack för dagens konstruktiva samtal!

Även den här veckan har gått fort. Vi har skrivit 
beskrivande texter ”En bild. Ett hus.” När jag läser 
de första litterära verk blir jag glad att de flesta i 
klassen har redan kommit över tröskeln och kan 
uttrycka sig så väl i skrift (klart att att det återstår 
mycket arbete med stavning, stil, textstruktur osv).

Vi hann vara ute i naturen vid två tillfällen: i 
måndags (träd i närområdet) och i tisdags (Wild 
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Vecka 41 

Måndag: 

skolstart kl. 8.20

Tisdag: 

skoldagen slutar med 
skapande verkstad kl. 
13. 30 

Onsdag: musik kl. 8 

Torsdag: idrott kl. 
8.00 (inomhus)

LÄXOR (till fredag) 

*  Munläs B s. 12-13 

* Matematik: läxa  
nr. 12 

* Engelska: kunna 
nämna minst fem 
olika färger 
(stencilen finns i 
läxmappen på 
tisdag) 

På måndag - 
utvecklingssamtal 
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Kids).

Eleverna förberedde sig inför utvecklingssamtalen genom att utvärdera sina 
individuella mål (den röda rutan på ”blomman”) i loggböckerna. 

Vi har repeterat årstider och årets månader och hur man skriver/läser datum. Det 
visar sig att även ordningstalen behöver repeteras.

Under hela september har vi siktat mot femtio ⭐ . Igår fick klassen sin 49:e stjärna, 
så vi närmar oss målet!

Vi har pratat mycket om hur man är mot varandra och fördjupat oss i begreppet 
”snäll” (dvs hur är man snäll). Vi har även haft sk. dagens utmaning för raster. 
Nästa vecka ska vi gemensamt skapa en ”leklåda”, en ask med förslag för rastlekar. I 
onsdags, då det var min tur att vara rastvakt, lekte vi charader och vi inkluderade 
även elever från andra klasser i vårt lek. Det var en rolig rast tyckte alla som deltog 
i leken.

På måndag har vi utvecklingssamtal med den andra gruppen (listan över tiderna 
kommer att finnas i mejlet). 

***

Jag önskar er alla en trevlig helg! 🍂 🍁 🍃  

                  Ps 103:2

Mvh Inga
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