
Hej allesammans! 

Sitter här på arbetsrummet och tittar ut på 
en klarblå himmel. Tänk att våren är här 
och att naturen återigen blir grön och 
levande! Vi får hoppas att även 
temperaturen går åt rätt håll!

Veckans arbete: 
 Eftersom vi inte haft läsläxa gällande bokstaven ”d” (den 

brummande tungsmällaren) har vi tränat här i skolan på att 
läsa högt för varandra i halvklass. Det var lite pirrigt att läsa 
för så många - men alla vågade! Innan vi läste pratade vi om 
vikten av att inte skratta om någon läser fel - det är jag som 
vuxen som korrigerar om/när det behövs.

 På mattelektionerna har vi fokuserat på tiokompisarna. De 
har så mycket vunnet på att kunna dessa per automatik. Vi 
gjorde en praktisk övning för att träna detta men har också 
haft genomgång + arbete i matteboken.

 I måndags spelade de schack med David, i halvklass. 

 På temapasset var de i skogen.

 I hälsokunskapen fortsatte vi att prata om kroppen. Vi såg 
två filmklipp om skelettet och illustrerade sedan hur man får 
en stark kropp.

 På so-lektion fortsatte de med sitt bondgårdsbygge.

 Sist men INTE minst; onsdagens friidrottsdag. Både 

Läxor till v. 17: 
- Munläs sid 86-90 
(bokstaven ”p” + mig/
dig/sig/min/din/sin)

Idrott på torsdag: 

Fr o m nästa vecka och 
resterande del av terminen 
är idrottslektionerna 
förlagda utomhus. Barnen 
behöver inget ombyte men 
tänk ”kläder efter väder” 
och skicka gärna med en 
vattenflaska. 

Fredag: 

Fritids stänger klockan 
15.o0 på fredag eftersom 
nästkommande dag är en 
röd dag. Vi är tacksamma 
om ni hämtar ert barn 
senast klockan 15.00.
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barn och vuxna var väldigt nöjda och många barn var så stolta över att de hoppade högre, sprang 
fortare och kastade längre än på förra veckans idrottslektion (när de tränade inför idrottsdagen).

I eftermiddag är det dags för läseftermiddag. Barnen är 
(som vanligt) väldigt entusiastiska inför detta! De fick vara 
med och tycka till om upplägget. Vi börjar med tyst läsning 
för att sedan bryta av med fika under ”Lilla Aktuellt”. Dagen 
avslutas sedan med ännu mer läsning och kanske någon lite 
bulle… Barnen kommer också att få möjlighet att lyssna på en 
bok (via inläsningstjänst) på ipads. De får då lyssna på 
uppläsningen samtidigt som de kan följa med i texten. Vi får 
se hur många barn som testar detta!

Fritidsrutan: 

Nästa fredag 30/4 stänger fritids kl. 15.00. Vi är tacksamma om ni ser till att hämta senast kl. 
15.

Med önskan om en fin och solig helg!

Vänliga hälsningar Sofia


