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Hälsningar 
Linda, Linda, Micke, Kristina och Tina 

 

Hej! 
 

Nu är utvecklingssamtalen i full gång och det är så roligt att träffa er! Som ni säkert 
har sett så börjar vår skolgård ta form. Det planteras växter, buskar och träd. Varje 
morgon när man kommer till skolan så har nått nytt kommit på plats. 
 
Förra veckan: 
Sv: Vi arbetade med å-ljudet och detta är även läxa till imorgon tisdag. Barnen fick 
även träna på de olika formerna av verb. Det är inte helt lätt att hålla reda på de 
olika namnen på formerna. I friskrivning har barnen fått börja på en berättelse om 
medeltiden. Varje vecka får de nya instruktioner till ett nytt kapitel.  
So: I historia arbetade vi vidare med medeltiden. Vi avslutade avsnittet om adeln 
och påbörjade avsnittet om prästerna. I geografi pratade vi om Dalarna och barnen 
fick se en film om landskapet. Under filmen fick de skriva stödord och dessa utgick 
de sedan ifrån när de skrev sin text om landskapet. Vi avslutade även veckan med 
veckans nyheter, lilla aktuellt och nutidsfrågor. 

Ma: Vi arbetar vidare med tid datum osv. 
No: I No har vi experimenterat mycket och försöken har handlat om luft och tryck. 
 
Denna vecka: 
Sv: Vi arbetar vidare med medeltidsberättelsen. Vi går även igen ord som var 
användbara under medeltiden och som man kan använda i sin berättelse. Vi tränar 
vidare på läsförståelse, läser och repeterar ordklasserna. 
So: I historia avslutar vi avsnittet om prästerna och går in på avsnittet om tinget. 
Vilka lagar och regler gällde under medeltiden? I geografi fortsätter vi med 
Västmanland och Dalarna och nu kommer barnen att få arbeta med kartan. Vi 
avslutar veckan med veckans nyheter och Lilla Aktuellt.  
Ma: I matten arbetar vi vidare med klockan för att analog tid, digital tid, datum mm 
ska sitta säkert. Hemma vill jag att ni hjälper till med att träna klockslag i 
vardagssituationer. En del behöver fortfarande träna på gångertabellen. 
No: Vi använder denna vecka till att knyta ihop luft/tryckområdet. Vi repeterar 
området.  
Info från miljörådet 
Vi har valt att fortsätta arbeta med Östersjön även under höstterminen 2013. Detta 
för att vi känner att ämnet behöver mer tid och att det finns så mycket vi vill hinna 
med att göra. Vi väljer därför att inte ha ett miljörådsmöte imorgon (23/4) 
som bestämdes vid förra mötet. Vi skjuter mötet på framtiden lite för att vi ska ha 
mer material att sammanställa vid mötet. Vi hör av oss när det blir dags för ett nytt 
möte. 
Hälsningar miljörådet   
 

Dag Aktivitet Läxa 

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

Onsdag 24/4  4B: Engelska Fruit and veg. 

s.52 + 10 glosor 

Torsdag 25/4 4B: Idrott 4A: Engelska se ovan. 
4A+B: Muntlig redovisning 

Fredag 26/4 4A: Idrott 4A+B: Veckans nyheter 

Tisdag 30/4 Valborgsfirande på skolan 4A+B: Ordklasser 
4A+B No luft och tryck    

Onsdag 1/5 Lediga  Lediga 

 


