
Hej allesammans! 

”Är det redan fredag igen?” sa en elev till mig igår när vi 
höll på att avsluta skoldagen…. jag kan bara instämma! 
Nästa vecka är det redan dags för sportlov. Några ska 
vara på fritids och andra är hemma, men alla får vila från 
skolarbetet. Hoppas att det blir en vecka för 
återhämtning!

Veckans arbete: 

 På fonomixpassen har vi arbetat med näbbmunnen 
”ö”. Som vanligt består arbetet av lästräning, skrivträning 
och ljudanalys i Skrivläs-boken. 

 Vi har arbetat i stationer med; schack på ipads, tyst 
läsning, blandade matteuppgifter och fonomixträning 
genom att lägga ord på magnettavlorna.

 I tisdags introducerade jag lekgrupperna. Vi pratade 
igenom det hela innan så att alla skulle vara trygga med 
aktiviteterna i gruppen. Vi utvärderade sedan detta och 
barnen var väldigt positiva. Eftersom jag rastvaktar på 
tisdagar hade jag möjlighet att studera deras lekar. Jag 
såg många glada miner och mycket fysisk aktivitet. Jag 
tror att det är viktigt för dem att hamna i nya 
konstellationer - det ger dem möjlighet att inta en annan 

Läxor till vecka 8: 

Läsläxa:  
Munläs sid 61-63 
(bokstaven ”h” - luftaren)

Läxa - muntligt 
framträdande:  

 Välj en sak/leksak som du 
tycker om. Din läxa är att 
beskriva denna sak utan 
att säga vad det är. Dina 
klasskamrater kommer 
sedan att få gissa på vad 
det är du beskriver. Ta 
med saken till skolan så att 
du även kan visa upp den 
efter beskrivningen. 

Idrott på torsdag: 

Ta med idrottskläder, 
vattenflaska och hänglås. 

Böcker: 

Om barnen har böcker 
hemma som de gärna vill 
läsa (tyst) i skolan får de 
väldigt gärna ta med dessa 
och läsa ur.
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roll + att de tränar sitt sociala samspel på ett annat sätt än när de leker med dom de oftast 
leker med annars. Vi kör dessa lekgrupper varje tisdag ett tag framåt och sedan gör vi om 
grupperna. 

 På tisdagens temapass var de i skogen med David.

 På mattelektionerna har vi fokuserat på talen 11 och 12 men vi har också spelat ”torsdags-
yatzy”.

 Igår pratade de om isvett och livräddning på idrottslektionen. De fick sedan öva på detta 
ute på skolgården.

 Vi har fortsatt att prata om djur i Sverige på no-lektionen. Denna vecka delade vi in dem i 
däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur, groddjur och småkryp/insekter.

 De har som vanligt haft engelska och so med David.

 Veckan avslutades med läsläxan, fredagsutmaningen och Lilla Aktuellt.

FRITIDSRUTAN: 
Vi önskar alla barn ett trevligt sportlov! För de barn 
som ska gå på fritids under lovet; mer info kommer 
på måndag. 
 

Nu önskar jag er alla ett skönt sportlov! 

Vänliga hälsningar 

Sofia


