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Kallt, men soligt … 
Klassen övar och övar och övar på ”Övningstest” 
inför Nationella Prov. Och övning ger färdighet!

På tema-passet hade klassen ”Naturfynd” med 
Madeleine i förskoleklassrummet. De arbetade 
med väder. Eleverna fick lära sig varför det 
blåser, regnar och snöar men även hur blixten 
och åskan fungerar. Sedan arbetade de med 
vädersymboler och vädret i de olika årstiderna.

Alla har övat matematiska begrepp och 
ordningstal.
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Individuella mål 

Nästa vecka kommer jag att 
skicka hem de individuella 
mål som vi kom överens om 
på utvecklingssamtalet.

Läxor  

Läs valfri bok.

Glöm inte att fylla i 
läsprotokollet!

Skrivläxa:

Googla fram fakta om 
en känd person 
exempelvis en artist, 
författare eller 
fotbollsspelare.

Skriv om personen i din 
skrivbok!

Engelska-läxa

onsdag-onsdag

VECKOBREV 
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Idrottslektionen var denna vecka på Friskis och 
Svettis med Simon.

Eleverna har tränat ytterligare på att skriva 
faktatexter. Om sälars och fåglars sömn handlade 
det den här gången.

På kristendomslektionen har vi pratat om 
profeter och profetior i Bibeln. Finns det 
profeter idag? 

Efter stenåldern kommer bronsåldern..

Vilken utveckling som skedde när man 
skapade denna metall av koppar och tenn. 
Detta har eleverna läst och skrivit om!

David S. har fortsatt denna vecka med 
”Sömnen” under tema: Hälsa.

Jag önskar Er alla en trevlig helg!    
Filippa 
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Studiedag onsdag 17/3 

Fritids är öppet.

 All sjukfrånvaro ska 
anmälas på Skola 24 

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

Tel: 031- 20 83 41

Fritidsinformation 

Vi har nu skickat ut en lapp 
om närvaro inför 

studiedagen den 17/3, som 
tidigare lovlappar skickas 
den ut via google formulär 

till er mail. Kolla gärna 
skräpposten så den inte 

hamnat där, vi behöver få in 
era svar senast måndag 

9/3. 
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