
Vasaskolan Fredag, den 13 november, 2020

Hej! 

Den här veckans ledord var barnboksvecka. Vi har 
läst lite extra, fortsatt presentera böcker, skrivit 
bokrecensioner. I torsdags fick alla elever en egen 
Läsdagbok. Alla har illustrerat ett eget omslag för 
en av sina favoritböcker. Dessa teckningar har vi 
hängt upp i hallen. Det har varit trevligt att se och 
höra hur klasskompisarna samlats runt 
utställningen och diskuterat olika böcker. 

Vi har fortsätt att träna på läsförståelse (den 
här gången läste vi faktatexten om den första 
färden till månen). I måndags tränade vi 
retorik (stå och berätta framför klassen): 
eleverna älskar att träna med hjälp av de små 
kort jag delar ut för att de ska kunna beskriva 
olika föremål för sina klasskompisar. Mycket 
nöje och nytta på en och samma gång! 

Tränat j-ljudet har vi också gjort. Det 
kommer vi att fortsätta med under nästa 
vecka också (inte helt enkelt att ha koll på 
alla knepiga stavningsregler, men övning ger 
resultat!).

I tisdags genomförde vi Skolverkets 
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LÄXOR                      📂   

 (till fredag): 

*  Munläs B s. 34-35 

* Matematik: se 
stencil i mappen 

* Engelska 🇬🇧 : 
glosor muntligt 
och skriftligt* 
(stencil i mappen) 
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mattetest och i onsdags klurade vi på matteproblem.

NO har handlat om två ekosystem: barrskog och lövskog (inte bara om 
träd, nu stod djurlivet i fokus; vi har pratat även om näringskedjan).

Vi har fortsätt arbetet kring temat Vänskap. Under veckan har eleverna 
fått dagens uppdrag inför varje rast (t.ex. leka med en annan kompis, ge 
äkta beröm för något). Dessa små remsor med uppdrag blev poppis och 
engagemanget var stort och genuint. 

En ny ramsa har vi lärt oss på engelska (ordet squirrel var inte det lättaste 
att lära sig men vi tränade och tränade…). Vi har även läst en lätt text om 
ett husdjur (katten så klart). Med temat husdjur ska vi jobba en vecka till. 
Sedan blir det temabyte. Ord som man bör lära sig muntligt har vi strukit 
under på våra stenciler, finns det en * vid ordet, då ska man träna det ordet 
även i skrift. 

Idag tittade vi på en film om Abraham (kristendom) och under SO-passet 
kunde vi äntligen se Lilla Aktuellt (nätverket fungerar igen!).

Vi påbörjade arbetet med temat judendom (SO) genom att introducera 
temat, vi kommer att fortsätta arbeta med temat framöver.

Om arbetsron på lektionerna i klassrummet: eleverna jobbar bra och 
koncentrerat. Elin, vikarie för resurspedagogen, har varit bra stöd under 
veckan.

Nästa vecka börjar Joel Hallabro jobba i klassen som resurspedagog. Joel 
har tidigare jobbat som elevassistent på högstadiet. Tanken är att han ska 
jobba i vår klass och på fritids under resten av höstterminen och fortsätta 
även under vårterminen. Nu ska vi hålla tummarna att inga fler 
sjukdomsfall hittar till oss!

När jag nu har summerat veckan ser jag hur hårt vi har jobbat och att vi 

alla förtjänar en vilosam helg. TREVLIG HELG ! 🍂  Mvh Inga
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Planering v 47:

Svenska: läs och skrivträning; j-ljudet; läsförståelse; högläsning ur Roald 
Dahls Den fantastiska räven; läsdagboken 

Matematik: multiplikation; begrepp: faktor, produkt; 2:ans, 3:ans 5:ans, 
10:ans tabell; flera räknesätt i en matematisk uttryck (t.ex. 2 x 3 + 6 ),  
problemlösningar; klocka: 10 över, 20 över, kvart i (i våra dagliga samtal); 
räknehändelser 

SO: Lilla Aktuellt (fredag); månad, veckodag, datum (dagligen);  

religion: judendom (fortsättning) 

NO: djur på vintern 

Tema: kulturskatt 

Engelska: tema Pets, veckans ramsa 
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