
v.5 

Hej! 

 
Hoppas att ni har haft en bra helg i vintervädret. Nu ser vi fram emot en ny 
vecka med nya utmaningar. 

 
Förra veckan: Vi fortsatte vår resa genom Sverige och fördjupade våra 

kunskaper om landskapet Värmland. I historia avslutade vi vårt arbete med 
vikingatiden genom ett läxförhör. Det märktes att barnen hade läst på ordentligt 

för det var mycket bra resultat. De fick även träna på dubbelteckning i svenska 
och det är också rättstavningsläxan till imorgon tisdag. Vi hade också bokprat 

och presenterade de nya biblioteksböckerna och de är ivriga på att få låna och 
läsa! När vi pratade allmänt om att besöka biblioteket var det några som inte 

ens visste var det låg. Kanske ett tips till nästa familjeutflykt?  På idrotten var 
det Vilma, Tove, Clara & Ville som var först ut med att leda egna aktiviteter. Det 

gick jättebra och de fick mycket beröm från sina kompisar. Vi körde också 
styrka/kondition – bra jobbat!   

 
Denna vecka: Nu drar vi igång med medeltiden i historia. Det ska bli kul att 

påbörja ett nytt område. I geografi läser vi om landskapet Närke och i svenska 
fortsätter vi med ordklassen adjektiv. Vi repeterar ordklasserna vi hittills jobbat 

med: substantiv, adjektiv och verb. På matten är det multiplikation som gäller – 
träna lite varje dag! Ta med något att ta hem vikingaskeppet i!  

 
Måndagen den 4 februari kl.18.30 hälsar vi er välkomna på föräldramöte. 

Mötet varar ca: 1 timme och vi startar gemensamt i ett av 4ornas 
klassrum. 

Klass 6a bjuder in till disco!  
När? Fredagen den 8 februari. F-2 kl.18.00–20.00 & 3-5 kl.20.00–22.00 

Var? I matsalen       Inträde: 20kr 
De har försäljning av bl.a. korv, dricka, godis, popcorn. 

 

Musikugglans skolavslutning är den 11juni. Vi välkomnar er liksom 
föregående år till Vämöparken. Tider meddelas senare. Den 12 juni är 

studiedag för lärarna och fritids har då öppet hela dagen. 
 

Dag Aktivitet Läxa 

Tisdag 29/1 Ta med rättstavningsbok + förhör 

med påskrifter.  

4A+B: Rättstavning - 

dubbelteckning 

Onsdag 30/1  4B: Eng: What a 

beautiful day – text och 
alla glosor + possesiva 

pronomen i wb s 44.  

Torsdag 31/1 4B: Idrott 4A: Eng: se ovan 

Fredag 1/2 4A: Idrott 4A+B: Veckans nyheter 

4B: Läsläxa 

Måndag 4/2 Föräldramöte kl.18.30  

Tisdag 5/2 Skridskoåkning Lugnevi – se 

separat info 

 

Hälsningar 
Linda, Linda, Micke, Kristina & Tina 


