
Hej allesammans! 

Äntligen är våren i antågande och vi kan glömma tidigare 
dagars snöande! Nu vill vi ha sol och värme! 

Veckans arbete: 
 På fonomixpassen har vi arbetat med bokstaven ”d” (den 

brummande tungsmällaren) Vi har spelat bingo, arbetat i 
Skrivläs, haft diktamen och byggt ord på magnettavlor

 I matematiken har vi arbetat med udda och jämna tal. Vi 
skrev STORA tal på tavlan och barnen var väldigt fascinerade 
över att de kunde veta att 98765 är ett udda tal… de var riktigt 
imponerade över detta!

 Vi håller på att utarbeta trivselregler för oss på 28:an (vi har 
haft tidigare men de har inte varit så uttalade och tydliga). 
Alla klasser har därför fått komma med förslag på vad de 
tycker är viktigt att ha med. Nästa vecka arbetar vi med att 
sammanställa och komma fram till vilka regler vi ska ha. 

 På tisdagens temapass hade de ”Naturfynd” med 
Madeleine.

 Vi har fortsatt med våra lekgrupper och jag ser att de nu är 
trygga i sina grupper och att de dessutom har det väldigt 
roligt! Nästa vecka är det dock dags för nya lekgrupper. 

Läxor till v. 16: 

Till nästa fredag blir det bara 
matteläxa (addition 0-20). 
Använd gärna knappar, linjal e d 
som hjälpmedel för att lösa 
uppgifterna. Vi har ingen läsläxa 
men läs GÄRNA tillsammans 
med ditt barn ändå!

Idrottsdag - onsdag:

På onsdag är det idrottsdag 
med fokus friidrott. Vi börjar 
skoldagen i respektive klass 
kl. 8.00 och promenerar sedan 
gemensamt bort till Fysiken. 
Barnen får pastasallad och festis 
av skolan men skicka gärna 
med vattenflaska och frukt. 
Viktigt är också att barnen har 
kläder efter väder (och 
aktivitet)! Vi är tillbaka på 
skolan ca 13.30. 

Idrott på torsdag: 

Vi kör idrott som vanligt, trots 
onsdagens idrottsdag. Ta med 
idrottskläder, vattenflaska och 
hänglås. 

Läseftermiddag - fredag: 

Dags för ny läseftermiddag! 
Barnen får ta med sig böcker 
och ETT gosedjur/kudde. 
Självklart får de även denna 
gång ta med sig en liten fika och 
något att dricka!

VECKOBREV 15 
 Klass 1 Vasaskolan



 Bondgårdsbygget har fortsatt.

 På idrottslektionen fick de träna friidrott på olika stationer. 

 Veckans hälsokunskap hade fokus på ”kroppen”. Vi gick igenom en powerpoint med fakta, 
diskuterade sedan smågrupper om hur man får en stark kropp och till sist såg vi en film (från 
1975!!) där det på ett pedagogiskt och enkelt sätt berättades om kroppen. 

Fritidsrutan: 

På fritids njuter vi av den fina vårsolen med mycket lek utomhus och 

har bestämt att flytta vår utflyktsdag till torsdagar. Då kommer det 

finnas möjlighet till utflykt för våra elever, antingen till närliggande 

skog eller park. Vi beräknar att vara tillbaka runt 15.00.  

Håll utkik i er mail-inkorg efter en lovlapp om lovdagen den 14 maj! 

Allt gott! 

Nästa vecka är det mycket på gång med både friidrottsdag och läseftermiddag - men vi hoppas och 
tror att det blir en rolig och lärorik vecka!

Vänliga hälsningar Sofia


