
Veckobrev 15 

Hej alla Sparvar! 
Jag hoppas att elevernas påsksaker kom till användning. Många är glada 

och har intresse av pyssel, andra pysslar men tar inte alltid hem sina 

saker.  

Idrotten är måndag och tisdag som vanligt nästa vecka, men veckan 

därpå, v 17, börjar vi med idrott ute tillsammans med Örnarna. Det blir 

onsdagar för båda grupperna.  

V 17 kommer också utvecklingssamtalen ligga. Jag mailar ut era tider på 

en särskild lapp. Inga egna byten. Passar inte tiden hör av er så ser vi 

efter om det finns någon annan tid.  

Vi har startad upp tema ”Bondgården” den här veckan med att göra en 

tankekarta och tittat på en film. Vi sjunger också några sånger  som 

passar till ämnet till exempel ”Old McDonalds had a farm”. Vi sjunger 

den även på svenska. Vi kommer att arbeta i små grupper och redovisa 

för varandra.  

Vi har gjort ett litet test i mattematik och ser var vi ligger och om det är 

något vi ska prata lite mer om. Jag ser att klockan behöver vi öva på, 

Fler/färre, dubbelt och hälften sitter inte hos alla så vi behöver 

repetera.  

Vi läser det sista kapitlet i ”Den magiska kulan” den här gången. Där 

efter läser vi andra böcker, vilka ska skrivas in i ”Läxboken”. Vi kommer 

att fortsätta med läsförståelse på texterna i boken, men även andra 

texter. Vi ska också arbeta färdig i arbetsboken som tillhör.  

Nu är det inte längre ok att skriva enbart två rader på . För att vi ska 

kunna kalla det en berättelse behöver det vara minst 5 rader, helst 

mer. Man ska också skriva med gemener. Påminn där hemma. Den här 

veckan ska alla barn skriva en berättelse om en järv. Man får givetvis 

använda den fakta man lärt sig, men det ska vara en berättelse. 

Vi fortsätter dela upp gruppen så vi kan öka på antalet tillfällen när 

arbetsro infinner sig. Det går bättre och bättre. På frågan om arbetsro 

finns det flera svar. Några elever kan arbeta även om det är pratigt, 

medan andra behöver tystnaden. Vi pratar om att vi behöver respektera 

varandras behov och alltså ha tysta minuter när vi arbetar. 

På fredag nästa vecka, den 23 april, får man ta med pyjamas och ta på 

sig om man vill, eller komma klädd i pyjamas. Vi firar att vi har gått 300 

dagar i skolan.  

Trevlig helg önskar vi er 

Jeanette, Johan och Hedda 

Kom ihåg: 

Läxa: Läxa: Kapitel 25 i 

Den magiska kulan. Läs 

och svara på frågor. 

Skriv en berättelse om 

järven på det lösa 

papperet.  

 

 

 

 

Från ledningen: 

 

Trevlig helg önskar Per, 

Gunnel och Johan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassen:  
Vi startar skoldagen varje 

dag klockan 08:30. 

Skoldagen slutar 13:40. 

 

Vecka: 16 

Må:  Lejonen: Idrott/SV  

Ti: Drakarna: Idrott /SV 

On: Ma                               

To: Bild/ SV                         

Fredag: Pyjamas dag 

Faxuellt 

 


