
Hej allesammans! 

Tänk att vintern kom på 
återbesök till Göteborg! 
Barnen verkade dock inte 
lika förtjusta denna 
gång….Dom hade väl, 
liksom jag, börjat sikta in 
mig på våren. 

Veckan har som vanligt varit fylld av skolarbete och det 
har kämpats med bokstäver, meningar, siffror och 
klurigheter.

Veckans arbete: 

 Vi har gått igenom och arbetat med bokstaven ”g” - 
den tysta tunggupparen. De har arbetat i Skrivläs, läst 
och börjat träna på att skriva egna meningar med stor 
bokstav och punkt.

 I matten har vi arbetat med 
både klockan (hela timmar), 
subtraktion och problemlösning. 
Vi har också spelat olika 
mattespel.

På tisdagens temapass (med 
Madeleine) fick klassen välja mellan ””Naturfynds-
lektion” och ”Experiment” - de valde experiment. Inte 
helt oväntat! Spännande att få testa och undersöka!

 Under hälsokunskapslektionen avslutade vi tema 
sömn. Vi tittade på ”Evas superkoll” som handlade om 
smitta och immunförsvar.  Vi konstaterade gemensamt 

Läxor till vecka 11: 

Läsläxa: Munläs sid 
72-75 (bokstaven ”j”)

Matteläxa: blandade 
uppgifter; subtraktion, 
klockan och 
stapeldiagram

Idrott på torsdag: 

Ta med idrottskläder, 
vattenflaska och 
hänglås. 

Studiedag: 

På onsdag 17/3 är det 
studiedag. Barnen är 
lediga från skolan men 
fritids är öppet. Vi 
påminner om att 
meddela fritids om ert 
barn behöver omsorg 
eller om de är lediga. 
Tack på förhand!
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att det är viktigt att sova mycket, äta bra, ta det lugnt ibland och att skratta. Barnen fick 
illustrera detta med sina kroppar för att förhoppningsvis minnas bättre.

 Barnen går framåt i sin läsutveckling och behöver mer utmaning i läsandet. Vi har en del 
böcker i vårt lilla skolbibliotek men vi saknar att kunna gå till Stadsbiblioteket… Barnen 
får gärna ta med egna böcker hemifrån att ha som tystläsningsböcker i skolan. 

 På no:n har vi fortsatt att måla djurens släktträd (djur med ryggrad och ryggradslösa djur)

Idag har de haft vikarie på förmiddagen eftersom David vabbar. De har arbetat med 
engelska och bondgården efter Davids planering. 

Läseftermiddagar: 

Eftersom förra läseftermiddagen var en succé har vi bestämt att ha ytterligare 3 
st läseftermiddagar under våren. Eftersom vi inte kan åka iväg på studiebesök 
eller andra utflykter tror vi att det kan vara viktigt att skapa andra tillfällen som 
bryter av lektionerna i klassrummen. Datumen vi bestämt är:

-fredag 26/3

-fredag 23/4

-fredag 28/5

Precis som förra gången får de ta med både fika, böcker och gosedjur! 

Önskar er alla en fin helg!

Vänliga hälsningar 

Sofia


