
Vasaskolan Fredag, den 9 oktober 2020

Hej!

Tack för utvecklingssamtal i måndags!

Nästa vecka hoppas jag kunna skicka de flesta 
IUP (individuella utvecklingsplan) hem 
(”blommor”). 

Eleverna har jobbat flitigt med att rätta sina 
berättelser, läst kapitelböcker, räknat i 
matteböckerna. I onsdags hade vi ett pass med 
matte-kluringar och mattespel (det passet var 
väldigt uppskattad).  
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Vecka 42 

Måndag: 

skolstart kl. 8.20

Tisdag: 

skoldagen slutar med 
temat Kulturskatt  

kl. 13. 30 

Onsdag: musik kl. 8 

Torsdag: idrott kl. 
8.00 (hänglås 
medtas)

LÄXOR (till fredag) 

*  Munläs B s. 15-17 

* Matematik: läxa  
nr. 13 

* Engelska: kunna 
nämna minst fyra 
djur på engelska (se 
stencil i mappen). 
Öva skriva djurens 
namn (se samma 
stencil)

VECKOBREV 
Årskurs 2
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Temapasset handlade om att rita av en fjäril så noga som möjligt. Eleverna 
fick se ett filmklipp om en skolpojkes hårda arbete mot en bra teckning (hur 
en ganska primitiv teckning förvandlades till en fantastisk avbildning av en 
fjäril). I samband med detta pratade vi om vikten att arbeta med noggrannhet 
och om att ge och ta emot respons. Ni får gärna titta på klippet på YouTube, 
det heter Austin’s Butterfly. 

I början av veckan behövde man påminna många gånger om arbetsron i 
klassrummet (sitta vid sin bänk, jobba med eget arbete, inte prata rakt ut). Så 
småningom hittade vi vägen till en bra arbetsmiljö igen.  

I onsdags ”tändes” den efterlängtade femtionde stjärna och igår fick klassen 
komma med förslag vad vi skulle kunna göra tillsammans för att fira detta. 
Eleverna föreslog följande: picknick, film och disco. Den sistnämnda 
förslaget fick mest röster vid omröstningen. Lite gott att äta ville de också ha. 
Valet stod mellan snacks, glass och godis. Godis stod högst på önskelistan. Vi 
får planera en eftermiddag för klassens danssugna gottegrisar. Jag återkommer 
med informationen om klassens disco.  

Fredag, den 16 oktober är jag tjänstledig. Min önskan är att ni, 
vårdnadshavare, pratar med era barn om vikten att lyssna på vikarierande 
lärare och påminna barnen att skolans regler gäller oavsett vilken pedagog 
som jobbar i klassen.  

Jag har fått frågan om vem som jobbar som resurs i klassen. Som jag skrev i 
ett av veckobreven är det Vefa. Pga hennes sjukfrånvaro har det varit olika 
vikarier som har jobbat i klassen och på fritids under de senaste veckorna. Vi 
hoppas att Vefa är snart tillbaka i tjänsten. 

Nyligen fyllde ni, som behöver barnomsorg v 44, i ett papper om lovtiderna 
på fritids. Fritids informerar att de öppnar kl 7.00 även under lovveckan (det 
stod ett något senare klockslag på papperet). 

Jag önskar er alla en trevlig helg! 🍁 🕷 🕸  

                   Mvh Inga

Veckobrev 2



Vasaskolan Fredag, den 9 oktober 2020

PS Hej!

Barnen som är på friskis & svettis får gärna ta med 
sig hänglås till idrotten. 

Allt gott
Johannes
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