
Hej allesammans! 

Denna veckan har vi fokuserat på den tredje 

trivselregeln; ”Vi bjuder in varandra i leken”. Vi har pratat 
om och gett exempel på vad detta innebär i praktiken. I 
teorin vet de allra flesta vad som är rätt - det är i 
kapprummet, i bamba, på rasten, i omklädningsrummet 
som utmaningen kommer. Vi pratar alltid mycket om hur 
vi får det bra tillsammans och jag upplever att barnen 
vågar berätta om saker som gör dem ledsna och oroliga. 
Tveka inte att höra av er om ert barn berättar saker som 
gör dem ledsna, otrygga etc. Mitt mål är alltid att ALLA 
ska känna sig trygga och sedda.

Veckans arbete: 
 Vi har fortsatt att träna på stavning med hjälp av våra 

munbilder och bokstäver.

 I matten har vi jobbat med klockan; hel- och 
halvtimmar. Träna gärna mer på detta hemma! Vi har 
också fortsatt med ”Hjärngympa” - de löser problem i 
smågrupper och vi uppmärksammar sedan deras olika 
sätt att lösa uppgiften.

 Innan sommarlovet ska vi jobba med ”materials 

Info vecka 22:
Läxor: 

- Repetera från 
Munläs. Välj de sidor 
som ni upplevt varit 
svårast. Skriv de sidor ni 
läst på läskortet. 

- Träna på klockan 
(hel- och halvtimmar)

Fritidshemmens dag: 

På tisdag planerar vi att 
genomföra 
”Fritidshemmens dag”. 
Detta sker under skoltid.

Idrott på torsdag: 

Idrott utomhus.

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.
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egenskaper” på no-passen. Vi började i onsdags och fortsätter under nästkommande 
veckor. 

 På hälsokunskapen har vi haft fortsatt att prata om ”Hjärnan”. Vi pratade om olika 
begrepp och såg sedan en film på temat. Nästa vecka sammanfattar vi terminens 
hälsokunskap; sömn, mat, kroppen, hjärnan. 

Eftersom det närmar sig skolavslutning har vi övat inför denna.

I skrivande stund är det snart dags att gå till bamba (David har lektion med klassen) och 
därefter avslutar vi veckan på bästa tänkbara sätt med LÄSEFTERMIDDAG! Det blir 
härligt!

Fritidsrutan: 
Vi vill påminna om att lämna in sommarlovslappen. Sista datum att lämna in är 30/5! 

Önskar er alla en solig och varm helg!
Vänliga hälsningar Sofia


