
Veckobrev 12 

Hej alla Sparvar! 
 

Det blev ändringar i planeringen den här veckan också. Då vi hade 

temadag i fysik under tisdagen, hade vi idrotten under måndagen 

för båda grupperna. Det gjorde att eleverna var ute och inte 

behövde byta om.  

Temadagen blev en varierande dag. I något klassrum handlade det 

om magnetism. I ett annat klassrum var det flyta och sjunka i 

vatten. Det gick bra och inte blev det så vått heller, som man 

kanske föreställt sig. Ibland var det film och andra gånger var det 

att gör själv. Vi arbetade i faddergrupper. När sparvarna åter var 

samlade tittade vi på en film om flyta/sjunka och Arkimedes 

princip. Bedömningen från Sparvarna var att dagen varit bra.  

Det är nästan alltid någon som är sjuk eller borta av annan 

anledning. Och behöver få lite uppgifter att göra hemma. Får man 

hem matteboken eller Den magiska kulan. Behöver dessa böcker 

komma tillbaka till skolan, samma dag som eleven kommer frisk 

och kry eller ledighet. Övriga läxor/uppgifter kan man lämna in på 

ordinarie läxdag, tisdag. Det blir tokigt när eleven kommer till 

skolan utan böcker, eftersom vi arbetar i dem under skoldagen. 

Vi har börjat prata om våren och om den stundande påsken och 

gjort lite påskpyssel. Det fortsätter vi med nästa vecka också.  

Faktatexten eleverna arbetade med den här veckan handlade om 

grodor.  

Hemuppgifterna går bra för eleverna. Deras berättelser läser vi 

upp i klassrummet för varandra. Några tycker det är jobbigt att 

skriva och sedan läsa upp. Det är bra övning för framtiden.  

Våffeldagen idag. Kanske äter man en våffla i dag eller till helgen. I 

måndags var det Internationella vattendagen. Vi läste en saga om 

en vattendroppe och pratade om att alla inte har rent vatten att 

tillgå.  

 

Trevlig helg 

// Jeanette, Johan och Hedda 

 

Kom ihåg: 

Läxa: Kapitel 23 i Den 

magiska kulan. Läs och 

svara på frågor. 

 

 

 
Från ledningen: 

 

Trevlig helg önskar Per, Gunnel och 

Johan 

 

 

 

 

 

 

Klassen:  
Vi startar skoldagen varje 

dag klockan 08:30. 

Skoldagen slutar 13:40. 

 

Vecka: 13 

Må:  Lejonen: Idrott/SV  

Ti: Drakarna: Idrott /SV 

On: Ma                               

To: Bild/ SV                        

Fr: Långfredagen  

Vecka: 14       Påsk Lov 

Vecka 15 

Musikläraren går på 

pappaledighet och vi har 

musik i klassrummet 

terminen ut. 

Båda grupperna kommer 

att ha idrott på onsdagar. 

 


