
Hej allesammans! 

Imorse visade termometern -9grader… kallt men väldigt 
härligt om du frågar mig! Tack att ni ser till att barnen 
har varma kläder på sig och de är väldigt bra på att bylta 
på sig utan att klaga!

Veckans arbete: 

 Vi har fyllt i trivselenkät inför utvecklingssamtalen. 
Nästa vecka blir det fler förberedelser inför samtalen. 

 I svenskan har vi läst mycket, pratat om att man 
skriver ”ck” efter tvåkryssaren, övat på dubbelteckning 
genom att lägga ord på magnettavlorna och vi har även 
haft diktamen.

 I matten har vi 
fortsatt att arbeta med 
mynt/pengar och 
särskilt övat på hur man 
räknar ut ”skillnad”- 
”Bollen kostar 10 kr och leksaksbilen kostar 4 kr. Hur mycket 
mer kostar bollen?”

 Vi har fortsatt att prata om vilda djur på no-
lektionerna och vi har sett flera olika faktafilmer med 
efterföljande diskussioner. 

 Davids dotter är sjuk idag, därför hade klassen vikarie 
på förmiddagspasset. De arbetade efter Davids planering 
och Sara fanns med i klassen för att stötta upp.

 Vi har pratat mycket om kompisskap - att vara 
MED varandra, inte mot varandra. Det har hänt en 

Läxor till vecka 5: 

Skrivläxa: träna stavning 
(se särskilt papper)

Matteläxa: träna 
addition och subtraktion 
(info finns på pappret - 
första sidan ska alla göra 
men andra sidan är 
frivillig)

Idrott på torsdag: 

Det vore bra om alla barn 
har med sig ett 
HÄNGLÅS till idrotten. 
Det blir så mycket 
smidigare om de inte 
behöver dela skåp med 
varandra. 

Utvecklingssamtal: 

På torsdag och fredag är 
det dags för 
utvecklingssamtalen. Håll 
utkik efter en doodlelänk i 
din mailkorg. 
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del tråkiga saker mellan barn i olika klasser under veckans gång och det blev därför än mer 
aktuellt att prata om dessa frågor samt följa upp efter raster. Det är viktigt att barnen 
förstår att det inte räcker med att säga rätt saker om kompisskap - det handlar istället om 
att GÖRA RÄTT och att VÄLJA RÄTT. Jag vill att de ska bli mer medvetna om att de 
har ett eget val. Saker och ting händer inte bara. Fortsätt gärna samtalet där hemma!

 Veckan avslutades med LÄSEFTERMIDDAG! Barnen 
var riktigt taggade! Vet inte om det var fikat eller 
böckerna som drog mest…. Bra blev det i alla fall! Böcker 
lästes, bullar slank ner, bilder studerades och de delade 
med sig av boktips till varandra. Tänk att få avsluta 
arbetsveckan på detta sätt!

FRITIDSRUTAN: 

•  Under kommande vecka skickas det ut en info-lapp ang sportlovet. 
Håll utkik i mailboxen! Svara så snabbt som möjligt. 

Bifogat i barnens mappar finns: 
Sammanställning av u-samtalstider 
Omdömen 
Kunskapskrav matematik och svenska 

Nu önskar jag er alla en fin helg! 

Vänliga hälsningar 

Sofia 


