
                                 Hej!                                Brevet hem i maj årskurs 1  

Hoppas att ni alla njuter av att våren är här och att sommarlovet är i antågande. 

 Här kommer lite info om skolarbetet: 

Nu fortsätter vi med temat ”Vatten och vad vi finner i havet ” 

Vi kommer att arbeta med att: 

 Eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera genom rika möjligheter att skriva, samtala och läsa 

 Läsa faktatexter och svara på frågor 

 Vattnets kretslopp  

 Se på film om livet i havet. 

 Sjunga sånger om fiskar och andra djur som finns i vatten 

 Pröva på olika tekniker i bild 

 Redovisa sitt arbete för sina kamrater 

Vi åker kl.8.00 i hyrd buss till ”Havets hus ” den 30 maj på skolresa för att lära mer om havet. Akvariet 

erbjuder många spännande upplevelser. Vi kommer att ha en guidad tur .”Färden” börjar vid strandområdet 

och fortsätter genom Västerhavets olika miljöer ända ner till de djupa bottnarna. Vi får känna på sjöstjärnor 

och eremitkräftor i klappakvarier. Medtag en rejäl matsäck eftersom vi är bort hela dagen. Förhoppningsvis 

kan vi äta matsäcken vid en liten strand där vi kan fiska krabbor, doppa fötterna och leta efter smådjur i 

havet. Tänk på kläder efter väder, samt om ditt barn behöver ha solskydd/hatt/keps med sig. Vi beräknas att 

vara hemma igen ca.kl.16.00.  

Vi fortsätter att läsa skönlitterära böcker varje dag i skolan. Barnen tipsar varandra om böcker från 

biblioteket samt skriver en recension om boken.  

Matteläxan lämnas in varje fredag (v.19 onsdag 9/5) 

Läs och skrivläxa. lämnas in varje fredag (v.19 onsdag 9/5) 

Detta händer i maj/juni  

Lovdag grundskolan och fritids stängt: måndag 30 april, tisdag 1 maj, 10 maj och 11 maj   

I maj är det dags för AFS Melodifestival och vi kommer även att ha en gemensam No-dag för lågstadiet. 

Vårsalongen blir torsdagen den 7 juni  kl.16.00-18.00. Mer info kommer på hemsidan.  

Avslutningen blir fredagen den 15 juni. Jättebra om klassföräldrarna ordnar med att dela ut 

”fikauppdrag” till föräldrarna i klassen så vi får en trevlig fikastund tillsammans. Mer info om 

avslutningsdagen kommer senare. 

                               Varma soliga hälsningar från Suzanne och Margareta  

                                                                               



 


