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Hej 

Vi går nu in i maj månad och hoppas på 

vackert väder och ett lugnare klimat i klassen. 

Vi har bra arbetsro men det har hänt en hel 

del andra struliga saker som barnen hittat på. 

Vi har också startat ett ”strecksystem”, där det 

blir meddelande hem om man får 3 streck 

eller mer under en vecka. Streck får de om 

man pratar för mycket eller inte lyssnar på 

vuxen tillsägelse mm. Sedan är det upp till er 

där hemma att ta till er informationen. Vi 

jobbar också med språket och har en 

”fulordslåda”. Fråga era barn vad det 

innebär. 

 

Detta händer under maj månad: 

1/5    lediga 

10/5  lediga 

11/5  lediga 

14/5  Vikingagården, matsäck medtages 

18/5  Profildag, separat info kommer 

 

Vi arbetar med: 

So – Vikingatiden mm 

Ma – Multiplikation, division och pbl 

No – Naturen på våren 

Sv, No/teknik, so, ma – Husprojekt 

 

Erik hälsar att eleverna från och med denna 

vecka kommer att vara ute på idrotten. De 

kommer att hålla till runt skolan och i 

Furulund, istället för på Himlaskolan. 

 

Det kommer fortfarande att vara läxor i 

engelska och svenska, dock inte nästa 

vecka när vi är lediga,  torsdag och fredag. 
 

Vår upplevelseresa kommer att äga rum 

måndag den 4 juni. Vi kommer att åka 

härifrån med hyrd buss på morgonen och 

hem på em/kvällen. Vi kommer inte att 

övernatta på denna resa. Vi kommer att 

besöka fästningen, gå en historisk vandring 

runt ön mm. Eleverna behöver ha med sig 

matsäck för dagen samt en peng att köpa 

glass för. Mer info om tider mm kommer i 

nästa månadsbrev.  

 

 

  Vårhälsningar 

       Lena 

 

 

 


