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                        Hej!                         

Det känns jätte roligt att träffa alla härliga barn 

och börja med skolarbetet i årskurs 3!  

De första veckorna arbetar vi mycket med 

samarbetsövningar. Vi hade en underbar dag i 

Furulund med lekar som årskurs 9 hade 

planerat på ett mycket bra sätt. Många goa´ 

skratt och vi fick alla hjälpas åt med olika 

uppgifter. 

  

I svenska har vi börjat med ett nytt läromedel 

som heter ”Simsalabim” som utgår från 

litteratur, både skönlitterära och klassiska 

texter. 

I år fortsätter vi med ”Nyckeln till skatten ” 

som läsläxa där vi följer Asta, Bea och Cesars 

äventyr. I läxan till varje tisdag finns också en 

skrivläxa som hör till det aktuella kapitlet.  

 

I matematiken börjar vi att repetera och arbeta 

med talområdet 0-100. 

Matteläxan finns i en mapp där det står vilken 

vecka läxan är till. 

 

I No kommer vi att starta upp med ett nytt 

tema ”Kroppen”. Vi ser bl a serien ”Kött på 

benen” som innehåller mycket fakta och 

samtidigt är väldigt humoristisk. Vi kommer 

läsa och samla fakta i en bok om kroppen. 

Eleverna kommer att göra ett bildspel om 

kroppen. På musiken blir det att träna in en 

musikal. Barnen kommer även att laga en 

näringsriktig frukost. 

 

Agnetha ska gå ut med en grupp till skogen 

varje onsdag. Hon vill att alla barn har 

regnkläder och stövlar i skolan. 

 

En glädjande nyhet är att vår spec.lärare 

Margareta Olsson kommer att arbeta i klass 3. 

 

Vår skolsköterska heter Ing-Marie Lindblom 

och tjänstgör månd.-torsd.  

 

 Vänliga hälsningar från Agnetha, Margareta 

                        och  Suzanne 

                            

                              

mån 2 

Idrott  

Matteläxan delas ut                                                 

                                                    v.36 

tis 3 
Läsläxa/ Skrivläxa  kap.1 ”Nyckeln till 

skatten 

ons 4 Skogen 

tors 5 Slöjd  

fre 6 Matteläxan lämnas in 

lör 7  

sön 8  

mån 9 
Idrott/ Matteläxan delas ut                                                                                    

                                                     v.37                         

tis 10 
Läsläxa /  Skrivläxa kap.2 ”Nyckeln 

till skatten” 

ons 11 Skogen 

tors 12 

Slöjd /  Varmt välkomna på 

föräldramöte i klassrummet  

kl. 18.00 

fre 13 Matteläxan lämnas in  

lör 14  

sön 15  

mån 16 
Idrott /  Matteläxan delas ut                                                                                   

                                                     v.38 

tis 17 
Läsläxa/  Skrivläxa  kap.3”Nyckeln till 

skatten” 

ons 18 Skogen 

tors 19 Slöjd 

fre 20 Matteläxan lämnas in  

lör 21  

sön 22  

mån 23 
Idrott /  Matteläxan delas ut                                                                                    

                                                    v.39 

tis 24 Läsläxa kap.4”Nyckeln till skatten” 

ons 25 Skogen 

tors 26 Slöjd  

fre 27 Matteläxan lämnas in  

lör 28  

sön 29  

mån 30 
Idrott /  Matteläxan delas ut                                                 

                                               v.40 
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