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fre 1 Matteläxan lämnas in  

lör 2  

sön 3  

mån 4 

Matteläxan delas ut  

 

                                                   v.6 

tis 5 
 

 

ons 6 
Upplevelseresa till Nordens ark. Vi 

samlas kl.7.30  på skolgården. 

 

tors 7 
Slöjd. Läs o skrivläxa (Vi läser 

läxan på torsdag eftersom vi är 

borta hela onsdagen) 

fre 8 Matteläxan lämnas in 

lör 9  

sön 10  

mån 11 
Februarilov                                             

                                             v.7                          

tis 12  

ons 13  

tors 14  

fre 15  

lör 16  

sön 17  

mån 18 
 Matteläxan delas ut                                              

                                              v.8 

tis 19  

ons 20 Idrott Läs o skrivläxa  

tors 21 Slöjd 

fre 22 Matteläxan lämnas in 

lör 23  

sön 24  

mån 25 
Matteläxan delas ut                                           

                                             v.9 

tis 26  

ons 27 Idrott Läs och skrivläxa 

tors 28 Slöjd 

   

                         Hej!         Brevet hem årskurs 2 

 

Vilken fantastisk dag det var för A F S i 

Alebacken! Barnen var jätteduktiga och det 

var full aktivitet hela dagen. En riktigt 

härlig vinterdag att minnas för eleverna! 

I NTA (Natur och teknik för alla) kommer 

vi att arbeta med teknikuppdrag under 

våren. Syftet med detta är att göra tekniken 

runt omkring synlig och begriplig för 

eleverna. Temat innehåller fem uppdrag;  

Skydda person och skydda sak. Eleverna 

funderar över hur enkla föremål kan skydda 

dem själva men också skydda olika föremål. 

De utvärderar olika krav man kan ställa på 

föremålen och väger kraven emot varandra. 

Sätta fast, ta loss och sammanfoga. Eleverna 

undersöker olika föremål som kan användas 

för att sätta fast och ta loss. 

Vågrätt, lodrätt och vinkelrätt. Uppdraget 

relaterar till byggteknik och hur man använder 

tekniska hjälpmedel som vattenpass och 
vinkelhake. 

Hjälpmedel. Eleverna får praktiskt pröva och 

jämföra olika tekniska lösningar. 

Onsdagen den 6 februari kommer vi att åka 

på vår upplevelseresa till Nordens ark. Vi 

samlas på skolan kl.7.30. Vi beräknar vara 

hemma ca 16.00 . Vi kommer att gå en 

promenad tillsammans med en guide och lära 

oss om utrotningshotade djur. Barnen blir   

bjudna på hamburgare och bröd samt festis. 

Skicka gärna med en stor matsäck för det blir 

två fikapauser.(Inget godis eller läsk)Tänk på 

rejäla kläder och varma stövlar för det kan bli 

väldigt kallt. 

Februarilov vecka 7. Barnen är lediga. 
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