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Veckobrev vecka 9  

 

Hej allesammans! 

 

Tack för trevligt föräldramöte! Härligt att så många kommer och visar intresse för barnens 

skolgång. För er som inte hade möjlighet att vara med så kan vi berätta att vi lärare visade 

läroplanens målbeskrivningar för ämnena svenska, matte, engelska, SO/NO, musik och idrott och 

berättade hur vi jobbar efter dem samt vårterminens planeringar. Vi berättade även om några 

viktiga datum som kommer längst ned i brevet. Kulturskolans elever hade uppvisning och 

spelläraren Eva Lidberg gav information. 

Denna vecka: I svenskan arbetar vi med bokstaven Pp. Barnen läser i sina lådböcker och jobbar 

med arbetsschema, övningsbok och med olika spel och stenciler. I matten har vi börjat med 

kapitel 7 som bl.a. handlar om geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel, 

subtraktion 0-10, samband mellan addition och subtraktion, talen 11-19 (skriva siffror och räkna 

antal), samt räkna med enheter kronor. I so/no lär vi oss om hästar. I idrotten har barnen fått 

prova på att hantera basketbollen.  

På torsdagen den 14/3 ska vi på teater på Tullskolan. Det ser vi fram emot! Vi går dit och tillbaka 

så se till att barnen har kläder efter väder. 

Det är viktigt att ni föräldrar hjälper era barn att hålla reda på de låneböcker barnen tar med 

hem så de inte kommer bort. De får bara ta hem en bok i sänder och byter sedan i skolan när de 

har läst den klart. Ha gärna boken i väskan hela tiden. 

 

 

Läxa v. 10 

 Mattestencil till fredag. ”Dubblor”, t ex 2+2=, 4+4=, osv 

 Läsläxa till onsdag och torsdag. 

Glöm ej: 

 

 Uteidrott torsdag v. 11 för 1a 

 Fredagen den 8 mars åker vi till ishallen. Vi åker redan kl. 8.15, så alla barn måste komma 

senast kl. 8.00 till skolan denna dag. Barnen ska ha med sig skridskor, hjälm (som är 

anpassad för skridskoåkning) och vantar. Det är ok att ta med klubba, men inga puckar. 

Se till att skridskorna är lagom och snörade. 
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Här kommer några viktiga datum vi gick igenom på föräldramötet:  

 8/3 till ishallen. 

 Påsklov vecka 14. 

 1 maj röd dag. 

 10 maj klämdag. 

 7 juni klämdag 

 11 juni skolavslutning 

      Vänliga hälsningar Anna, Malin och Cicci 

 


