
Hej allesammans! 

Nu är vårterminen i gång! Även om termometern inte 
signalerar att våren är på väg… Hoppas att ni haft ett fint 
jullov och att ni fått möjlighet till avkoppling och kanske 
lite pulkaåkning! I Göteborg gäller det att ta vara på de 
få dagar vi får med snö.

Veckans arbete: 

 Vi har läst mycket och både jag och Cissi har lyssnat 
på barnen för att kolla av läget.

 På mattelektionerna har vi arbetat med mynt; vilka 
mynt har vi? vad används de till? vilket värde har de? Vi 
har också spelat yatzy vilket ger en bra möjlighet att 
träna både addition och problemlösning på samma gång. 

 Barnen har spelat schack med David i halvklass - den 
andra halvan arbetade med fonomix; vi repeterade alla 
ljud vi gått igenom och la ord för att bl a träna 
dubbelteckning av konsonant.

 De har haft engelska och so med David. På so:n har de 
startat med tema ”Bondgården”.

 Veckan avslutades med ”Fredagsutmaningen” och 
”Lilla Aktuellt” 

Läxor: 

Läsläxa:  

Munläs sid 47-51 
(bokstaven ”b”)

Idrott: 

Idrott på torsdag. Bra om 
barnen har med sig en 
vattenflaska.

Nytt 
telefonummer: 

Fritids nya telefonnummer 
är: 0760 - 25 77 65 
(samma nummer som 
tidigare sjukanmält till)

Sjukanmälan: 

Som vi skrivit i tidigare 
veckobrev vill vi att ni 
sjukanmäler senast kl. 7.45. 
Sjukanmälan sker 
numera endast via 
skola 24 och ska göras 
varje dag ert barn är 
frånvarande. Detta är en 
säkerhetsåtgärd. Kontakta 
Gunilla på expeditionen 
om du/ni inte har ett 
konto på skola 24. 
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 Klass 1 Vasaskolan



På måndag eftermiddag skickar jag ut länk till utvecklingssamtalen där ni själva bokar in 
ert samtal. Som jag tidigare skrivit är datumen för detta torsdag 4/2 och fredag 5/2. 
Mötena hålls via länk precis som i höstas och jag och barnen sitter på skolan och ni sitter på 
annan plats. 

Även om snön försvann (nästan lika fort som den kom) - njuter jag av minusgraderna. Det 
gäller bara att pälsa på sig! 

Önskar er en fin och vintrig helg! 

Vänliga hälsningar 

Sofia 
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