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Hej!                          

Nu är det äntligen vår i luften! 

Hoppas att alla har haft det skönt på lovet och fått fullt med frisk 

luft, vila och godis i en lagom blandning. 

Vi avslutade veckan före påsk med att ha en påsksamling på F-2. Vi 

sjöng tillsammans och berättade om påskens traditioner. Vi fortsatte 

med uteaktiviteter som att sätta näbben på tuppen, gå tipsrunda och 

räkna” påsksaker” gömda inom ett litet område. Barnen hade jättekul 

och det hade vi vuxna också! Det hela avslutades med ett 

”kärringrace” mellan oss i personalen och barnen hejade! 

 

 

På skärtorsdagen sa vi hej då till Ella som börjar på ny skola idag. Vi 

önskar Ella lycka till! 

Veckan innan påsk blev vi färdiga med vår totempåle i ”Levande 

Verkstad” Den blev jättefin! 

Idag har vi pratat och skrivit om vad som är typiskt för våren. Vi har 

också tittat på lönnens knoppar. Vi har plockat in grenar med knoppar 

för att rita av hur de ser ut. I morgon tar vi ner våra domherrar och 

snöflingor från trädet inne i klassrummet och ersätter med knoppar.  

I matten börjar vi på nytt kapitel där vi kommer att jobba med att 

mäta i meter och cm, storleksordna tal mellan 0-20, addition i 

talområdet mellan 10-20 samt måla halva delen av 

geometriska objekt.  

http://www.google.se/imgres?q=h%C3%A4sthov&hl=sv&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=6TuXiWyv5mX1eM:&imgrefurl=http://blogg.passagen.se/senior2005/entry/tussilago_h%C3%A4sthov&docid=Lz_SSq7ztQjnjM&imgurl=http://blogg.passagen.se/senior2005/resource/tussilago.jpg&w=180&h=175&ei=8LBiUbLSHO-k4ATthYCIBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:164&iact=rc&dur=814&page=1&tbnh=140&tbnw=144&start=0&ndsp=22&tx=93&ty=101
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Vi har gått igenom alla bokstäver i alfabetet och kommer nu att 

börja jobba med arbetskort som tillhör läseboken.  

Nu kommer det inte bli så att vi har läsläxa i läseboken på ett tag. 

Idag fick barnen hem en lånebok och en stencil som det står ”Lust 

att läsa” på. Barnen ska under 3 veckor läsa högt för en vuxen i 15 

minuter 4 gånger i veckan. När boken är utläst så lämnar barnen 

tillbaka den och så byter vi bok här i skolan. Glöm inte att signera att 

du har lyssnat! Om boken inte passar skicka tillbaka den så byter vi! 

På fredag ska vi gå och se Ugglekörens musikal ”Blommor och skratt”! 

 

Läxor: 

 Matteläxa till fredag 

 Lust att läsa 15 min/4 ggr i veckan. 

 

Ha en skön arbetsvecka! 

Hej så länge! 

Anna och Cicci 

 


