
Hej allesammans! 

I veckan har vi varit ute och letat vårtecken. Så härligt att 
naturen vaknar till liv efter vintervilan!

Förra veckan fick alla elever på VR28 ge förslag på 
trivselregler som ska gälla för lågstadiet. Vi har naturligtvis 
”regler” och värderingar som vi jobbar efter men de har inte 
varit så uttalade för eleverna. Vi samlade in deras förslag och 

landade i fem punkter som blir 
lågstadiets trivselregler. Under 
kommande veckor arbetar vi med en 
punkt/vecka - vi pratar om vad regeln 
innebär och vad konsekvensen blir om 
man bryter mot den. 

Veckans arbete: 
 I matten har vi fortsatt att repetera tiokompisarna men vi 

har också arbetat tränat på addition med tiotalsövergång. Vi 
har diskuterat olika sätt att tänka för att räkna ut t ex 9+6? 
Några föreslog att man tänker ”hur många är det till 10?” och 
sedan lägger man på resten. Någon sa att ”jag bara vet det”. 
Att automatisera addition 0-20 gör mattearbetet mycket 
enklare - vi fortsätter att träna på detta!

Läxor till v. 17: 
- Munläs sid 91-93 

- Skrivläxa: skriv av 
rutan längst ner på sid 
93. Påminn om stor 
bokstav och punkt + att 
det är ny rad när det är 
talstreck.

Idrott på torsdag: 

Idrottslektionen är 
utomhus. Barnen behöver 
inget ombyte men tänk 
”kläder efter väder” och 
skicka gärna med en 
vattenflaska. 

Studiedag: 

Onsdag 12/5 är det 
studiedag. Fritids är stängt 
denna dag.

VECKOBREV 17 
 Klass 1 Vasaskolan



 I fonomixen var veckans bokstav ”p” - den tysta läppsmällaren. 

 Vi har gjort en trivselenkät för att ta reda på om det finns platser eller situationer där barnen är 
otrygga. De har också fått svara på frågor kring känslor inför 
skoldagen, lektioner etc. Vi sammanställer sedan detta och 
använder dessa i vårt fortsatta arbete bland barnen.

 På idrottslektionen tränade de på ”Jerusalema challenge”. På 
skolavslutningsdagen ska hela 28:an (inkl personal:) framföra 
denna dans. För barnen kommer det att gå alldeles utmärkt! 
Frågan är hur det ska gå för oss lite äldre….:)

 I onsdags gjorde vi en kort vårpromenad för att leta 
vårtecken. Barnen fick sedan illustrera detta med text och bild. Nästa vecka ska de få visa varandra 
hur de dokumenterat vårtecknen. 

Tyst läsning - barnen går framåt i sin läsutveckling och har kommit in i rutinen att alltid ta upp 
boken när de kommer in från bambarasten eller i övergångar mellan olika lektionspass. På så sätt 
skapas ett lugn samtidigt som de lästränar.

Fritidsrutan: 
På fritids råder det nu Pokémon-yra och vi skapar 
och pysslar kring detta tema ute i det fina vädret! 
Den 11 maj är det fritidshemmens dag och vi 
kommer att göra ett firande i mindre skala med 
eleverna på skolan. Kom ihåg att efterföljande dag 
den 12 maj är det studiedag och fritids har stängt!

Nu önskar jag er alla en fin valborgskväll!

Vänliga hälsningar Sofia


