
Hej allesammans! 

”Nu är sommaren här på 
riktigt” sa en elev till mig 
häromdagen - och jag 
håller verkligen med! 
Barnen njuter av att gå ut 
på rast utan att ta på sig 
jacka och varma kläder!

Vi går nu in i slutfasen av läsåret och nästkommande 
vecka ägnar vi oss åt att göra färdigt och avsluta våra 
olika projekt.

Veckans arbete: 
 I matten har vi tränat på att mäta med linjal och 

använda enheter cm (centimeter). Vi har också spelat 
yatzy där vi fortsätter att träna på att se olika 
möjligheter. Inte alltid det lättaste!

 Vi har läst upp personbeskrivningar och de andra har 
fått gissa vem som beskrivs.

 I hälsokunskapen har vi sammanfattat det vi pratat 
om under terminen; sömn, mat, kropp och hjärna. Vi har 
sammanställt det i en bok som barnen har fått ta med sig 
hem.

 På no-lektionen har vi sett på två korta filmer som 
handlade om olika material och hur de kan förändras. 
Därefter arbetade vi med ett schema för att illustrera 
materialen glas, metall, trä och plast.

Info vecka 23:
Läxor: 

- Läsa i valfri bok. Skriv 
upp vad och vilka sidor 
som lästs 
(läsprotokollet). Lämna 
in på fredag.

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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 Vi har läst mycket, både tyst och högt, och även tränat 
stavning med hjälp av bokstäver och munbilder.

 I tisdags firade vi ”Fritidshemmens dag” på 
temapasset. Det blev en mycket lyckad tillställning! 
Barnen var nöjda med både de olika stationerna och 
hamburgaren på slutet! I mailutskicket finns bilder 
bifogade. 

Hoppas ni alla får en fin helg!
Vänliga hälsningar Sofia


