
                                       Hej på er därhemma !                                Brevet hem mars årsk.1      

  

Nu är vi redan inne i månaden mars och våren börjar komma med alla härliga vårtecken. Vi 

hälsar vår lärarstudent Karin Hildesson välkommen till vår klass. 

 

Info om skolarbetet 

I skolan har OS temat genomsyrat verksamheten. I Lgr 11 (vår läroplan) kan vi läsa om ämnet 

idrott ”Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att”: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 

synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter 

olika förhållanden och miljöer. Dessa förmågor har vi tränat genom att under vt ;åka skidor 

och skridskor. Vi har sett på film om OS historia, räknat medaljer, gjort stapeldiagram och 

räknesagor i matte, lärt oss om världsdelar, tillverkat flaggor och gjort bilduppgifter ex .”OS 

ringar” av garn. Vi lär oss också fakta om ”veckans land”. Vecka 9 har vi lärt oss om Norge 

samt lite norska ord. Jättekul och mycket inspirerande!  

 I hemkunskapen har eleverna har planerat, lagat och ätit ett näringsriktigt mellanmål. Lena S 

–Kroyer ( vår musiklärare)sjunger sånger  med barnen om vintersporter och nationalsången. 

För att öka den fysiska aktiviteten i klassrummet har vi olika motorikprogram ex ”Röris” samt 

olika ramsor med grov och finmotoriska övningar. 

 

I svenska kommer vi att fokusera på att skriva meningar med rätt skiljetecken samt att tänka 

på att inte blanda ”stora och små” bokstäver i en mening. 

 

I matematiken har vi arbetar vi med att introducera tiotalsövergång när det gäller addition ;ex 

9+2 då fyller vi upp till närmaste tiotal ( 9+1+1) ,8+4 (8+2+2) 7+6 (7+3+3) osv. Barnen 

tränar på att använda ”tiotalskompisar som hjälp. Vi arbetar mycket med konkret laborativt 

materiel och även digitalt för att få färdighetsträning och befästa kunskapen. 

 
På torsdag den 1 mars har vi en gemensam familjedag fsk-3 där vi prövar på olika ”OS-grenar 

under f m. Tänk på att det är kallt så skicka gärna med lite extra kläder. 

 

Jag är tjänstledig 5-7/3. Då arbetar Rebecka, Karin och Margareta i klassen  

Om du vill ha kontakt med Margareta kan du maila margareta@ahlaforsfriaskola.se eller 

ringa till Thore så meddelar han Margareta att hon kan ringa upp dig. 

 

I SO kommer vi att prata om ”Nya testamentet” som bl.a. handlar om Påskhögtiden.  

 
Fluorlackning blir det den 28 mars. Om ditt barn inte skall fluorlackas ber vi dig att ta kontakt 

med folktandvården för att meddela detta.  

Läxa i mars månad: 

Läsläxa  till onsdag  

Matteläxa: lämnas in på fredag                                   

 

                                    Soliga hälsningar från Suzanne och Margareta 
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