
Veckobrev vecka 6 

Hej allesammans! 

Förra veckan lärde vi oss mer om haren och räven. I morse var hela skolgården full med harspår 

som man såg väl tack vare den nyfallna snön. Man undrar lite vad de har för sig när vi inte är här!  

    

Idag har vi börjat jobba i den nya matteboken och detta kapitel handlar om tiotal, hälften, ord 

som beskriver läge, addition med 10-kamrater och addition i talområdet 0-10. Idag har barnen 

fått en matteläxa med sig hem. Det är en stencil med lilla plus där barnen arbetar med rad 1, 

viker undan rad 1 och jobbar vidare med rad 2, osv. Gör 1-2 rader/dag. Många barn tycker att 

talen är jättelätta, men vi förklarar att vi arbetar mot att befästa lilla plus. ( När man har 

befäst en tabell betyder det att man kan svara direkt utan att behöva räkna på fingrarna eller 

tänka länge. ) 

I so/no har vi börjat arbeta med bondgården och först ut av djuren är kon. Idag har vi sett en 

film om bondgårdens djur och gjort en stor tankekarta om bondgården med allt vad barnen redan 

vet och det var mycket, det!  Vi hade en underbar lektion! 

I svenskan arbetar vi med bokstaven Jj. Vi fortsätter med arbetsschema, skrivövningar och 

läsning. 

I engelskan lär vi oss klassrumsord. 

Förra veckans EQ-brev handlade om självkännedom och 

barnen fick ringa in adjektiv som de tyckte passade in på 

dem. Vi hade ett mycket bra samtal! Berättar mer på 

träffen på onsdag. 

Kom ihåg: 

 Idrott ute på torsdag.  

 Läsläxa till onsdag och torsdag. 

 Matteläxa till fredag. 

 Idrott inne måndag v. 7. 

Framöver: 

 F-2 kommer att åka skridskor den 8/3. Mer information kommer. Kolla redan nu att 

barnen har skridskor som är lagom OCH hjälm som är anpassad för skridskoåkning. 

 1a och 1b välkomnar till föräldramöte den 28/2 kl. 18.30. Kulturskolan medverkar. 

Hoppas vi ses på onsdag 18.00 i klassrummet!    Trevliga hälsningar Anna och Cicci 
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