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     Hej igen!            Marsbrevet                            

Vi hade en jättefin upplevelseresa till 

Nordens ark där vi fick möjlighet att gå 

runt tillsammans med vår guide som 

berättade om utrotningshotade djur. Barnen 

var otroligt duktiga och intresserade. Vi 

fick mycket beröm för vår klass, vilket 

värmer i ”fröken hjärtat”! Besöket på 

djurparken blev en inspirationsstart till en 

”Storyline” som vi kommer att arbeta med 

under våren. Det nya temat om 

”Djurparken” genomsyrar alla ämnen. Vår 

storyline om ”Djurparken” började med att 

eleverna fick ett brev från ”Ulf Ulmekott” 

som ville ha hjälp med att skapa en 

djurpark. Brevet med nyckelfrågor kom till 

eleverna och utgör en röd tråd som skapar 

ett sammanhang för eleverna. Varje brev 

som kommer innehåller nya 

”nyckelfrågor” som för handlingen framåt. 

Storyline är ett ämnesövergripande 

arbetssätt. En berättelse blir en fiktiv 

verklighet som eleverna bygger, som en 

modell. Barnen skapar rollkaraktärer 

(dockor)som levandegör berättelsen. 

Eleverna ger sin docka ett namn, ett antal 

egenskaper, yrke, ålder och intressen. Allt 

eftersom berättelsen utvecklas krävs det ny 

kunskap. I slöjden byggs en modell av 

djurparken upp.  

Vi kommer att arbeta med att; söka fakta 

och läsa om utrotningshotade djur, se på 

film, skriva faktablad, sagor, måla, sjunga 

,göra djur av lera och slutligen presenterar 

eleverna  sina arbeten för varandra. 

Därefter efter ger barnen varandra positiv 

respons med något vi kallar ”två stjärnor 

och en önskan” 

 

I matematiken arbetar vi med addition och 

subtraktion inom talområdet 0-1000. 

Vi arbetar konkret och bygger ental, tiotal, 

hundratal och tusental med olika material. 

                  Vårhälsningar 

från Agnetha och Suzanne 
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Viktig information: 

 

 Om ditt barn är sjukt skall 

detta anmälas direkt på 

morgonen till: Skola24. 

Jättebra om du även mailar 

mig 

suzanne@ahlaforsfriaskola.se  

 Om du vill informera mig om 

något som gäller ditt barn är 

du varmt välkommen att ringa 

mig tel:740568 så vi 

tillsammans kan bestämma en 

tid som vi kan träffas. 

 

 Om ditt barn är ledig eller sjuk 

under flera dagar vill vi att du 

som förälder ansvarar för att 

hämta skolmateriel och följer 

upp vad ditt barn skall arbeta 

med. 
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