
Vasaskolan Fredagen den 22:a januari

Hej! 
Den här veckan har vi börjat arbeta med Vektor på Ipad -era 
barn har säkert redan berättat för er! Det var stor glädje i 
klassrummet när de förstod att vi skulle arbeta med Ipads. 
Spelappen Vektor är framtagen av forskare inom kognitiv 
neurovetenskap och matematik för att hjälpa barn förbättra 
sina kognitiva och matematiska förmågor genom att träna 
arbetsminne, talförståelse och problemlösningsförmåga. Vi 
kommer arbeta med programmet 30 minuter 4 dagar i veckan 
under ca 8-10 veckor. 

På rasterna har barnen lekt olika vattenlekar på lilla gården, 
fyllt upp gropar med vatten, gjort kanaler och geggamoja m.m. 
Under temapasset blev det Wild kids på lilla gården istället för 
i skogen. 

Under problemlösningen i matematik gick vi runt på stationer 
och uppskattade vikt samt vägde föremål. Nästa vecka 
kommer vi ägna oss åt talens grannar 1-8.

Under dagen skickar jag ut en Doodlelänk till 
utvecklingssamtalen där ni själva bokar in ert samtal. Som jag 
skrivit tidigare är det utvecklingssamtal den 1/2 och den 3/2. 
Mötena hålls via länk och jag och barnen sitter på skolan och 
ni sitter på annan plats. Inför samtalet fyller jag och barnet i 

Måndag 25/1: 

Gymnastik inomhus med 
Simon! 

Tisdag 26/1: 

Temapass Kulturskatt med 
Filippa 

Torsdag 28/1: 

Veckans bokstav är Uu. Ta med 
en sak som börjar på veckans 
bokstav till idag! 

Fredag 29/1: 

Idag har vi en läseftermiddag 
på hela 28:an (lågstadiet)! Det 
betyder att barnen får ta med 
sig böcker hemifrån att titta i. 
Vi lyssnar på ljudböcker samt 
fikar! Ta med: böcker, fika 
(festis, frukt, bulle). De får även 
ta med ett gosedjur :) 

Fritidsrutan: 

• Liten påminnelse: Leksaker 
får fritidsbarnen endast ta 
med sig på lov samt 
studiedagar. Tack för att ni 
hjälper oss med detta! 

• Fritids ska bilda en 
schackklubb och för detta 
behöver vi underskrift från er 
föräldrar. Mer info kommer. 

• På måndagar går fritids på 
utflykt.
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en stencil om arbetet i skolan. Eftersom vi sitter på olika ställen ser jag till att ni får hem den innan 
samtalet. Om ni bokar en tid efter skoldagens slut är det viktigt att ni vet att ert barn är på fritids den 
tiden (eftersom jag sitter tillsammans med eleverna på skolan). Hör av er om ni har några frågor!

Vi önskar er en trevlig helg! 

Ulla & Madeleine


