
v.16 

 
Hej! 

 
Vad kul att det gick så bra för simgänget att de fick åka till Hässleholm i 
lördags. Stämningen var hög och de hade roligt tillsammans! 
 

I morgon börjar försäljningen av majblommorna. Dessa delas ut i skolan 
under dagen och vi kommer även att titta på en direktsänd premiärshow 

som visas på Majblommans hemsida. I showen medverkar bland annat 
Tobbe Trollkarl och Amy Diamond. De visar också lite försäljningstips och så 
blir det hälsningar från drottningen. Det blir också förhandsvisning av 

Majblommans reklamfilmer som, under insamlingsperioden, visas i TV4. 
Lycka till med försäljningen! 
 

Under veckan arbetar vi med å-ljudet i svenska. Vi kommer även att prata 
om ordklassen prepositioner. I historia fortsätter vi med medeltiden. Vi 

kommer att avsluta vårt arbete med adeln och gå vidare med prästerna. 
Vilken roll hade kyrkan under medeltiden? I geografi arbetar vi med Dalarna. 
Barnen övar sig på att skriva stödord både utifrån böcker och film. Därefter 

får de skriva en egen text utifrån sina stödord. I NO arbetar de med luft, 
lufttryck och väder och i matematik tränar vi vidare på klockan. Träna gärna 

lite extra hemma! Många behöver också träna på sin adress vilket märktes 
när de på datorkunskapen behövde kunna sitt postnummer.  
 

Ni har säkert sett att vår skolgård håller på att förändras. Alla klasser har 
fått lämna förslag på vad de skulle vilja ha på sin skolgård och snart får vi se 
det färdiga resultatet. Vi ser fram emot lite grönska nu till våren! 

 
Under v.18 kommer det att bli ett läxförhör i fysik. De kommer under veckan 

att få hem material så att de kan läsa på i god tid. 
 
 

Dag Aktivitet Läxa 

Tisdag 16/4 Majblommor  

Onsdag 17/4   

Torsdag 18/4 4B: Idrott 4A+B: Muntlig redovisning 

Fredag 19/4 4A: Idrott 4A+B: Veckans nyheter 

Måndag 22/4 Läxhjälp 14:30-15:30  

Tisdag 23/4  4A+B: Rättstavning Å-ljudet 

 
 

Vi ses på utvecklingssamtalen! 
 

Linda, Linda, Micke, Kristina & Tina 


