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Hej, 

Vill börja med att skriva om vår härliga 

friluftsdag i skidbacken förra fredagen. 

Den blev helt fantastiskt, med bra väder, fina 

backar, glada rosiga barn som kämpade 

på, grymt! Hoppas på fler sådana dagar i 

februari eller mars. Prel.bokad till det är 

torsdag den 22/2. Mer info kommer närmare, 

om det blir av. 

 

Vi har nu kommit till februari månad och 

drygt hälften av utvecklingssamtalen är 

genomförda. Resterande har vi innan 

sportlovet. Barnen är duktiga som själva 

håller i samtalet.  

 

Eleverna har nu, under ett par veckor haft 

dans med ”Stuffa-Stig” på idrotten. Detta 

har varit väldigt uppskattat, kul! 

 

Då Alla hjärtans dag infaller under vårt 

sportlov, har vi lagt vår temadag om kärlek 

och vänskap, redan nu på torsdag. Då 

kommer eleverna att få se, diskutera, leka, 

dansa, pyssla mm om detta viktiga ämne. Vi 

börjar och slutar i klassrummet. Barnen går i 

skolan mellan kl.08.20 och 13.45, denna dag. 

Klubben är öppen efter det, för de som går 

där, de andra slutar för dagen. 

 

Lite om vad vi jobbar med just nu: 

Matte – Tid och tidräkning i olika former. 

Analog, digital, förr/nu, år, månad mm.  

No – tekniktema, vi bygger lego efter 

ritningar och skriver teknikrapporter mm. 

So – nyhetskoll med nutidskryss, geografi mm 

Bild – reklamens budskap, mottagare, 

reflektioner mm  

 

Läxor:  

-Vi fortsätter att nöta multiplikations-

tabellerna. Nu blir det dock alla från 1-10. 

-Engelskaglosor + text 

-Det kan ev. komma någon läxa i so/mu/bd. 

-Övriga är att ”jobba klart” om det behövs, 

av någon anledning. 

 

SPORTLOV v.7 
  Lena, Maggan och Anders 

 

 

 

 

 


