
Veckobrev v. 6 

Hej alla Hök-hem! 

 
Så lider ännu en fantastisk vecka mot sitt slut. Det har blivit mycket lek i 

snön varvat med allt det vanliga, matte, svenska, NO och så vidare.  

Vi började veckan med att återvända till Ivar-Loparken där vi åkte 

stjärtlapp och lekte hela förmiddagen.  

 

I tisdags åkte vi skridskor efter lunch, det gick otroligt bra. Alla barn 

tycker det är roligt och är väldigt duktiga. De hjälper varandra och 

stretar på, oavsett skridskovana.  

 

I svenskan arbetar vi vidare med Lyckostjärnan, berättelser och ramsor. 

Vi tränar också vidare på alfabetet, gemener och versaler. Kom ihåg att 

läsa för era barn därhemma! Det är otroligt viktigt för läs- och 

skrivinlärningen. Serietidningar, faktatexter eller skönlitterära böcker, 

låt barnen välja det de tycker är intressant. Det viktiga är inte vad en 

läser, det viktiga är att en läser. Prata gärna om vad nya ord eller fraser 

betyder, ett stort ordförråd är centralt för att kunna förstå och 

uppskatta det en läser.  

 

Vi vill passa på att slå ett slag för skolplus.se! Där kan barnen 

mängdträna på matte och svenska. Alla barnen har en egen inloggning, 

namn+hök och lösenordet är: hökarna. 

Den här veckan har vi fått strama till reglerna lite för vad som gäller i 

hallen. Vi fröknar märkte att det var lite väl högljutt och rörigt på väg in 

och ut. Därför har vi nu återinfört regeln om att det ska vara helt tyst i 

hallen, leka och prata får en göra när en kommer ut. Vi har också tysta 

minuter under lunch och mellis. Det ligger knappast i 6-åringars natur 

att vara tysta och stilla men alla barn har tagit till sig detta bra. Det är 

viktigt med dessa ”mikro-pauser” för öron och hjärna för att en ska orka 

hela dagen.  

 

I torsdags inleddes Lundaskolans vintermästerskap i Sten, Sax, Påse! 

Många Hökar ville vara med och efter en rafflande första omgång så 

gick fem barn vidare till slutspelet. Där kommer de möta barn från de 

andra klasser tills att en vinnare korats. Tävlingsmoment är inte det 

lättaste för många barn men de ger också viktigt utrymme att träna på 

sociala färdigheter så som att vara en god vinnare, en god förlorare och 

hur en hanterar en förlust. 

 

Trevlig helg önskar alla vi Höknar! 

Kom ihåg: 

• Sportlov v. 9 

• Personalmöte 

22/3 SKOLAN 

STÄNGER 16.00 

• Lämna in 

hälsodeklaration 

 

Klassen: 

Tiden går verkligen fort 

när en har roligt! Tänk 

att det snart är 

sportlov… Barnen 

kämpar på fantastiskt 

bra med skolarbetet. Ute 

på gården åks det en hel 

del stjärtlapp och pulka. 

Några barn har också 

tillsammans med 

Sparvarna byggt en 

fantastisk snöborg på 

lilla gården.  

 

Från ledningen: 

Trevlig helg önskar, 

 

Gunnel, Johan & Per 

 

 

 


