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Hej i sommarvärmen! 

Vart tog våren vägen? Nu känns det som om sommaren 

redan är här! Utanför spelar barnen bandy i bara t-shirt! 

Kapitel 9 i matteboken börjar gå mot sitt slut och där har vi arbetat med både 

volym, mönster och subtraktion upp till 20 (stora minus). 

I svenska läser vi det sista i läseboken som handlar om att Tor och hans familj 

är på cirkus och arbetar med de sidor i Övningsboken som hör till, och snart är 

det även sommarlov för barnen i läseboken. Vi läser också mycket och fortsätter 

med arbetskorten där barnen får träna på att skriva fullständiga meningar med 

stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt. 

I so/no pratade vi förra veckan om svalan och denna vecka är det de fyra 

sädesslagen som är i fokus. 

I musiken lekte vi förra veckan en musiklek som var mycket uppskattad av 

barnen. Det var ett Astrid Lindgren-memory, och när klassen fick ett par så 

sjöng vi en Astrid Lindgrenlåt som passade till bilden. 

I idrotten har vi lekt lekar som knyter an till allemansrätten, både ute och inne. 

Inne har båda klasserna lekt en lek där de ska leka tjuvar och smyga sig fram 

och ta en grönsak ur mitt grönsaksland. Då har vi pratat om att man får plocka 

svamp, bär och blommor i skogen, men inte ta något ur någons trädgård, åker 

eller skogsplantering.  

Ute lekte 1a förra veckan en lek med bad- och båtvett, en där de är älgar som 

behöver antingen mat, vetten eller skydd, och en lek där de är hästar som blir 

fångade av hästskötare och utsläppta av hästtjuvar. De fick då lära sig lite om 

näringskedjan och att man får gå igenom en hage, men att man måste stänga 

grinden efter sig. Detta gör 1b på torsdag. 

På onsdag ska vi få se rymdmusikal av 2a, vilket ska bli spännande eftersom allt 

innehåll är hemligt! 

Tisdagen den 28/5 är det dags för F-2 att ha fri-idrott på Västra Marks 

idrottsplats. Vi samlas mellan klockan 07.45 och 08.10 vid stora ingången. För de 



barn som är på morgonfritids är det lämning där som vanligt. Alla kommer 

idrottsklädda, tänk på bra skor och kläder efter väder. Vi äter gemensam lunch 

som körs ut från skolan. Det är bra om alla har en namnad, fylld vattenflaska 

med sig. Dagen avslutas på Västra Mark klockan 12.00 och sedan går vi tillbaka 

till skolan. 

Viktiga meddelanden: 

 Om ni inte har tagit med en gammal t-shirt till Levande Verkstad, så måste ni det 

så fort som möjligt. 

 Cicci vädjar om att ni inte glömmer idrottskläder. Nästa idrottslektion inne är 

för 1b vecka 22, och för 1a vecka 23. Detta är de sista idrottslektionerna inne! 

 1a ska på bondgårdsbesök 30 maj, och 1b den 4 juni. Tänk på att ha gummistövlar 

och oömma kläder! 

 Tider för skolavslutning i Wämöparken 11/6. Mer information kommer senare. 

o F-2 9.30 

o 3-5 11.00 

o 6-9 12.30 

Läxor: 

 Lust att läsa.  

 Matteläxa till fredag. 

Hej så länge! 

Hälsningar Malin, Anna och Cicci! 

 


