
Hej allesammans! 

Vi lämnar nu en produktiv vecka bakom oss. Mycket 
arbete har blivit gjort. Denna vecka har vi särskilt 
fokuserat på trivselregel nr 1:

”Vi tar ansvar för våra saker - både våra egna och våra 
gemensamma”.

Vi har pratat om vad detta innebär i praktiken och barnen har 
tagit upp att det handlar om att ha ordning i bänken, hänga 
upp sina kläder i kapprummet, använda leksakerna på rätt sätt 
och att lägga in dem i boden efter användning. Vi fortsätter 
att fokusera på detta under måndag och tisdag och veckan 
därefter tittar vi särskilt på trivselregel nr 2.

Veckans arbete: 
 Vi har arbetat med bokstaven ”x” (dubbelljudet) där man 

två olika ljud (k+s) symboliseras av EN bokstav. 

 Barnen har spelat schack med David.

Info vecka 19-20:
Läxor: 

- Munläs sid 94-98

- Skrivläxa: se särskilt 
papper

Fritidshemmens dag 
11/5: 

På tisdag firar vi 
fritidshemmens dag på 
veckans temapass. Tyvärr 
kan inga föräldrar delta p g 
a coronaläget. 

Studiedag & lovdagar:

Nästa vecka är det bara 
skola måndag och tisdag. 
Onsdag 12/5 är det 
studiedag - skola och 
fritids är stängt.

Torsdag och fredag 13-14/5 
är det lovdagar - skolan är 
stängd.

Idrott på torsdag v 20: 

Idrottslektionen är 
utomhus. Ta med 
vattenflaska. 

VECKOBREV 18 
 Klass 1 Vasaskolan



 På temapasset var det programmering med Simon. Spännande!

 I matten har de fortsatt att arbeta i sina böcker med olika moment; addition med tiotalsövergång 
och repetition av stapeldiagram och symmetrilinjer. I onsdags hade vi ”Hjärngympa” som 
pausaktivitet. Barnen fick i par lösa några kluringar och de fick sedan berätta hur de gick tillväga 
för att lösa uppgiften.

 De har minglat runt i klassrummet för att titta på varandras böcker/planscher om vårtecken som 
vi hittat i naturen.

På idrotten var det ”Capture the flag” i skogen, på schemat. De kämpade på jättebra, trots 
duggregn och många hala stubbar i skogen!

Igår avslutade vi mini-temat ”Kroppen” på hälsokunskapen. Nästa vecka (eller kanske veckan 
därpå) fokuserar vi på ”Hjärnan”.

Under veckan som gått har jag också haft enskilda samtal med ca hälften av barnen utifrån 
trivselenkäterna som vi gjorde förra veckan. Det är viktigt för mig att ta reda på vad de olika kryssen 
står för (glad mun, mitt-emellan- mun, ledsen mun) och vad vi behöver förändra/förbättra för att alla 
ska känna sig trygga. 

Fritidsrutan: 

På fritids fylls våra veckor i nuläget av ovanstående aktiviteter (se schemat). Just nu 
laddar vi lite extra för att fira fritidshemmens dag som är på tisdag!

Trevlig helg önskar jag er alla!
Vänliga hälsningar Sofia


