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 Hej igen!                                                                                                            
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 klassen fick ett brev från ”Ulf 

Ulmekott” som gav oss ön Norrön och på den 

ön ska vi skapa en djurpark för 
utrotningshotade djur, som trivs i vårt klimat. 

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. 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 att bygga en modell av djurparken på 
vår ö. 

Vi arbetar vidare med bokstavspromenaden 

med Granen och jobbar vidare med matten.  
Vi kommer att få besök av Zcooly en 

förmiddag som ska visa några av deras matte 

spel. 
Åk 9 kommer att ha en robotlektion med oss 

nu i mars. Kul! 

Vi pratar om hur man ska vara mot varandra, 

att man kan tycka olika om saker och ting och 
att det är bra. Viktigt att när man inte tycker 

samma som en kompis, så får man inte retas, 

säga tråkiga saker mm.  
Den 21/3, på Världsdagen för Downs syndrom, 

då ska hela Sverige rocka sockorna. Det är 

enkelt! Genom att ta på dig olika strumpor 

hyllar du olikheter och slår ett slag för alla 
människors lika värde och rättigheter. 

Tillsammans kan vi förändra människors 

attityd och se till att alla är välkomna i vårt 
samhälle. 

Hälsningar Carina och Jill 
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