
Hej allesammans! 

Tänk att det återigen är fredag och att vi närmar oss 
slutet av maj månad. Tiden går snabbt… det gäller att ta 
vara på färgerna och dofterna som naturen bjuder oss på!

Denna vecka har vi särskilt 
fokuserat på trivselregel nr 2: ”Vi 
ger varandra arbetsro”. Vi har 
pratat om vad det innebär och vad 
var och en kan göra för att bidra 

till arbetsro. Vi har pratat om att det inte är ok att t ex 
prata rakt ut eftersom alla har rätt att höras och att jag 
som lärare är mån om att ALLA ska få göra sin röst hörd 
i klassrummet.

Hur går det med barnens 
läsutveckling?

Vi har nu gått igenom alla 
bokstäver i alfabetet och orden de 
förväntas kunna läsa blir längre och 
krångligare. Kanske upplever du att 
ditt barn tycker att det är jobbigt 
med läsläxan? Att det går trögt? 
Fortsätt att traggla, säger jag då! 
Kanske har läsningen gått relativt 
lätt tidigare - och nu krävs det lite 
mer ansträngning? Då är det inte 
konstigt att det känns trögt… Vill 

också påminna om att det är svårare att läsa enstaka ord i 
Munläs än vad det är att läsa löpande text i en bok. I en bok 
har du ett sammanhang att luta dig mot, men i Munläs är det 

Info vecka 21:
Läxor: 

- Munläs sid 99-102 

Idrott på torsdag: 

Idrott utomhus.

Läseftermiddag: 

På fredag är det dags för 
terminens sista 
läseftermiddag. Precis som 
föregående gånger får 
barnen ta med sig en liten 
fika, kudde/gosedjur av 
mindre sort och böcker 
att läsa. 

Skolavslutning: 

Läsårets sista dag är 
onsdag 16/6. Barnen börjar 
kl. 8.00 som vanligt men 
slutar tidigare - ca 12.15. P 
g a pandemin finns det 
tyvärr ingen möjlighet för 
föräldrar att närvara på 
avslutningen på 
skolgården.
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annorlunda. Där behöver du koda av alla ljud, vilket kan upplevas som kämpigt. Även om läsningen 
upplevs som svårare ser jag stora framsteg här i skolan. Snart lossnar det!

Veckans arbete: 
Vi har tränat konsonant- och vokalljuden med hjälp av fonomixbingo. Jag är imponerad av hur 
säkra de är på de olika ljuden - skillnaderna är inte stora men de fixar det så bra!

I matten har fokus varit på subtraktion med tiotalsövergång. Vi har pratat om att det finns olika 
sätt att ta sig an tal såsom 13-7. Vi har också haft två pass med ”Hjärngympa”; de får kluringar som 
de ska lösa två och två och sedan visa lösningarna på de små magnettavlorna.

I tisdags var de i skogen med Ulla och Julia (vikarie) på 
temapasset.

Denna och nästa vecka har barnen fått i uppgift att 
beskriva en hemlig kompis. De får namnet av mig och de 
ska sedan försöka beskriva personen med enkla meningar. 
Vi andra ska sedan försöka gissa vem kompisen är.

I no:n har vi avslutat tema växter/djur + årstiden ”vår” och ska hinna med ett kort tema om olika 
materials egenskaper, innan sommarlovet.

Under hälsokunskapslektionen fortsatte vi att prata om ”Hjärnan”. På idrotten pratade Simon om 
att man bli smartare av att träna - detta spånade vi vidare på i klassrummet. Barnen fick berätta 
varför rörelse är så viktigt! Vi hann också se en kort film som handlade om skärmtid. Ett viktigt 
och aktuellt ämne!

På dagens so-lektion har de byggt på sina bondgårdar för sista gången. Tanken är att inom kort ha 
en utställning som de andra klasserna kan komma och titta på. 

Veckan avslutas på sedvanligt sätt med ”Lilla Aktuellt”.

Önskar er alla en fin pingsthelg!
Vänliga hälsningar Sofia


