
Hej allesammans! 

En vecka går så snabbt! Häromdagen sa jag till barnen 
att det känns mest som att jag säger ”God morgon” och 
”Hejda - tack för idag”. Dagarna springer iväg - antar att 
tiden går fort när man har roligt!

Veckans arbete: 

 På fonomixpassen har vi gått igenom och arbetat med 
bokstaven ”b” - läppsmällaren. Vi har arbetat i Skrivläs, 
lästränat och laborerat med ord för att träna 
dubbelteckning och ord med bokstaven b. 

 I matten har vi fortsatt med mynt och pengar. Vi har 
också kommit in på prisskillnader och att man alltid 
använder subtraktion när det handlar om skillnad. På 
”yatzy-passet” (alltid torsdag morgon) har vi försökt anta 
utmaningen att inte göra i den ordning allt står utan 
istället fundera över vad som är mest lämpligt beroende 
på vilka tärningar man fått. Inte det lättaste alltid…

 På no-passen har vi 
lärt oss mer om 
järven. Vi har sett 
olika små filmer för 
att lära oss mer om 
detta rovdjur, 
diskuterat det vi 
hörde och såg på filmen. Vi hann även med att skriva en 
gemensam faktatext.

 I tisdags hade klassen ”Kulturskatt” med Filippa på 
temapasset. Denna vecka handlade det om Elsa Beskow.

Läxor: 

Läsläxa:  

Munläs sid 52-57

Idrott på torsdag: 

Kom ihåg vattenflaskan!

Läseftermiddag: 

Nu på fredag, 29/1, är det 
läseftermiddag på hela 
28:an. Barnen får ta med 
sig egna böcker, en liten 
fika och ETT gosedjur 
(normalstorlek)

Inneskor: 

Se gärna till att ditt barn 
har inneskor nu under den 
blöta säsongen.
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 För att skapa lite variation i arbetet har vi även arbetat i olika stationer med både matte 
och svenska. Barnen har då fått träna sig i att läsa av en tabell med både tidsangivelser och 
arbetsuppgifter. Nyttigt och utmanande!

I skrivande stund har klassen engelska med David och de lär sig vad olika djur heter på 
engelska. Därefter ska de arbeta vidare med tema ”Bondgården”. 

Veckan avslutas som vanligt med fredagsutmaningen och Lilla Aktuellt.

FRITIDSRUTAN: 

•Fritids ska bilda schackklubb och för detta 
kommer vi att behöva föräldrars 
underskrift. Mer info kommer.  
•Måndagar är utflyktsdag. 
•En liten påminnelse; leksaker får endast 
tas med på studiedagar och lov. Tack för 
att ni hjälper oss med detta! 

Nu önskar jag er alla en fin helg! 

Ps. Nästa fredag får ni hem era barns omdömen inför 
utvecklingssamtalen.  

Vänliga hälsningar 

Sofia 


