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Och så regnade det igen… 

Tappra barn har gått ut i både blötsnö och regn. 
Men vi fick iallafall någon dag med ”riktig” snö!

På måndagen startade en grupp upp ”rastlek” 
under lunchrasten. Detta kommer att fortsätta 
under hela vårterminen. Varje måndag leder 
några elever från åk 3 en lek för alla i huset.

Vi håller på för fullt med alla övningsprov i 
matematik inför NP som finns på Skolverkets 
hemsida. Denna vecka arbetade eleverna med 
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Utvecklingssamtal 

Digitala utvecklingssamtal blir 
det måndag och torsdag 
under vecka 6 . Tider kommer 
inom kort! 

Nytt mobilnummer 

Om ni vill få kontakt med oss 
på skola/fritids så har vi nytt 
mobilnummer:  

0760257765 

Läxor 

Engelska-läxa från Inga. 

Läsläxa- fyll i läsprotokoll. 

Skrivläxa 

Skriv en bokrecension om en 
valfri bok som du har läst. 

VECKOBREV 
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division, olika räknemetoder såsom uppställning, 
positionssystemet m.m. Parallellt arbetar de 
också i Mitt i Prick 3B.

Klassen har fått skriva egna slut på ”Den 
magiska kappan ”. 

Vad hände med Elin?

Vem var Johansson egentligen?

Vad var det för nyckel som låg i Livias kappa?

Vem var mannen med slokhatten?

Avslutningen var spännande och gav svar på alla 
frågor.

Temat på kristendomslektionen var ”Bön”.

Vi gick in på www.svenskakyrkan.se

Där kan man ”tända ljus” och skriva böner på 
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Läsdag 29/1 

Tag med liten fika, 
kudde och om man vill 
ETT gosedjur och egna 
böcker (Det finns även 
böcker att låna i skolan). 

 All sjukfrånvaro ska 
anmälas på Skola 24 

Kontakta Gunilla på 
expeditionen om du har behöver 
hjälp med inloggning!

Tel: 031- 20 83 41

Fritidsinformation 

Leksaker får endast tas med på 
loven.

Det ska bildas en schackklubb 
på fritids så underskrifter från 
föräldrar behövs.

Det kommer att bli utflykt på 
måndagar.

http://www.svenskakyrkan.se
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webben.

I SO har vi startat upp med ämnet religion och pratat lite om olika 
världsreligioner bla. judendomen.

Under musiklektionen berättade fröken om popgruppen ABBA.

Trevlig helg!    Filippa 
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