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Hej!                                                                                             

Hoppas att alla har haft en härlig helg! Visst är det lättare att 

gå upp på morgnarna när det är ljust? Det tycker i alla fall vi! 

Förra veckan: I matten arbetade vi med talen 11-20. Vi började också 

mäta i centimeter. I svenskan fortsatte arbetet med att läsa en text 

och svara på frågor. I so/no tittade vi närmre på vårens knoppar. I 

engelskan tränade vi på ansiktsord och kroppsord och sjöng sång på 

engelska. 

Denna vecka: Vi tittar lite närmre på våra vanligaste vårblommor i 

trädgård och natur. I svenskan ska vi lära oss lite mer om Astrid 

Lindgren och läsa några böcker av henne. Vi tränar också på att 

berätta om vardagliga saker. I matten repeterar vi. Vi gör diagnos på 

detta kapitel i slutet av veckan. I engelskan lär vi oss namnen på våra 

vanligaste frukter. 

I takt med att vädret blir varmare åker kläderna av som bekant. Det 

är fortfarande viktigt att barnen har kläder efter väder och ombyte 

med sig.  

Kom ihåg: 

 Lust att läsa slutar på fredag. Då ska boken och pappret med 

till skolan. Några barn och föräldrar frågar om man får ordna 

böcker själva och det går jättebra! 

 Matteläxan är till fredag. 

 Torsdag v. 18 är det friluftstimme för 1a. Kläder efter väder! 

 Måndag v. 19 är det inneidrott. 

 

Info från miljörådet: 

 

Vi har valt att fortsätta arbeta med Östersjön även under 

höstterminen 2013. Detta för att vi känner att ämnet behöver 
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mer tid och att det finns så mycket vi vill hinna med att göra. Vi 

väljer därför att inte ha ett miljörådsmöte imorgon (23/4) som 

bestämdes vid förra mötet. Vi skjuter mötet på framtiden lite 

för att vi ska ha mer material att sammanställa vid mötet. Vi 

hör av oss när det blir dags för ett nytt möte. 

Hälsningar miljörådet! 

 

Vi skickar snart en lista med utvecklingssamtalstider!  

Ha det gott! 

Anna och Cicci  

 

  


