
Vasaskolan Fredag, den 23 oktober 2020

Hej! 

Den här veckans motto i klassen har varit: 
Tillbaka till rutinerna!  

Vi har behövt prata mycket om gemensamma 
trivselregler på skolan och vikten att följa 
dem för allas trevnad och trygghet, bl. a.: 

*att använda vårdad språk (ja, svordomar 
hade hittat till vår skolgård) 

*att inte klättra på och över skolgårdens 
murar  

*att vänta på sin tur och inte prata/ropa rakt ut 
på lektionerna 

*att lyssna på alla vuxna som jobbar på skolan  

*att ställa sig i ledet när vi går till bamba/till 
gymnastiken och gå bredvid sin gåkompis i 
ledet 

*att ha bordsskick (äta med kniv och gaffel; 
sitta lugnt på sin plats i bamba) 

 Som klass- och ämneslärare tar jag mitt 
uppdrag att skapa en trygg och lugn arbetsmiljö 
i klassen på allvar men för att lyckas med det 
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VECKA  45 

Måndag : skolstart kl. 
8.20 🍁 🍁 🍁  

Berätta om boken du 

läst under lovet 📕

Tisdag: skoldagen 
slutar med temat 
Expedition skogen  13. 30 

Onsdag: musik kl. 8 

Torsdag: idrott kl. 
8.00

LÄXOR  (till fredag): 

*  Munläs B s. 25 

* Matematik: se 
stencil i mappen 

* Engelska: glosor 
muntligt och 
skriftligt* (stencil i 
mappen) 
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arbetet behövs det även stöd och samarbete från hemmets håll. Det är viktigt 
att ni, vårdnadshavare, pratar med era barn och förklarar hemma vikten att 
följa skolans regler och att reglerna är för oss alla, det kan inte finnas 
undantag (som t.ex. att jag tar sönder skolans leksaker, pennor, sudd osv. om 
JAG vill/känner för det; jag hoppar på bord/bänkar om jag får lust/olust; jag 
pratar på lektionerna när jag vill och med vem jag vill; jag lämnar 
klassrummet under lektionen när jag vill…).  

För de elever som behöver extra anpassningar har vi sett till att de finns, 
dock är även dessa reglerade och det betyder inte att eleven får göra precis 
som den vill. Eleverna erbjuds t.ex. ett anpassat schema eller extra läshjälp 
med speciallärare eller resurspedagog, men detta innebär inte att man får 
lämna klassrummet och härja på skolan. Ingen mår bra av att ha kaos kring 
sig, alla måste trivas på skolan. Ingen ska känna sig hotad eller kränkt eller 
vara rädd för någon av kamraterna.  GENOM ATT FÖLJA SKOLANS 
REGLER VISAR VI RESPEKT FÖR VARANDRA och skapar en trygg 
arbetsmiljö. 

* * * 

Idag har vi påbörjat temaarbetet Vänskap i hela skolan. Eleverna har jobbat 
på fyra stationer. Vi har uppmärksammat FN-dagen och pratat om 
barnkonventionen, dramatiserat vardagssituationer i skolan, pratat om 
vänskapens betydelse och hur man ska vara en bra kompis,  skapat (origami) 
tillsammans. 

Nästa vecka är det höstlov (kallas även för läslov). Jag har uppmanat eleverna 
att läsa minst en kapitelbok under lovet. Låt era barn skriva ner titeln på 
boken de läst (och även författarens namn) på ett papper. På måndag, den 2 
november, kommer vi att prata om de böckerna vi läst under lovet (jag längtar 
för att läsa minst en bra bok jag med). 

Eleverna får ett bokmärke och en tidning med sig i läxmappen. Läxor för v. 
45 delas ut på måndag, 2/11. Jag önskar er alla en trevlig helg och trevligt 

höst-🍂  och läslov 📚 ! Mvh Inga 
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