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      Hej! 

Tack för ett trevligt föräldramöte. Alltid roligt att 

träffa så många positiva föräldrar. Jag har skickat ut 

protokoll till alla.Hör gärna av dig till någon 

förälder eller till mig om du inte hade möjlighet att 

vara med. På mötet delade jag ut kunskapskraven i 

årskurs 3 samt information om nationella 

ämnesprov i svenska och matematik. Provperioden 

kommer att vara från den 9 mars till den 15 maj. 

Information från Skolverket :”De nationella proven 

är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra 

bedömningar. I grundskolan genomförs nationella 

prov i årskurs 3, 6 och 9”  

Fredagen den 27 september åker vi och ser teatern 

”Flickan med svavelstickorna”. Det är en 

inspirationsstart på vårt tema om konstsagor av 

författaren H.C. Andersen. Vi åker i hyrd buss till 

och från Backateatern. Skicka gärna med en frukt. 

Mat serveras som vanligt i bamba när vi kommer 

tillbaka. 

I matematiken repeterar vi med att se sambandet 

mellan addition och multiplikation. 

I Engelska har vi ett nytt läromedel som heter 

Magic. Vi får följa med Jennie, Jack och deras 

busige följeslagare Dino på ett spännande  äventyr  

i sagans värld .Genom sagan tränar vi på ord ,fraser 

,sånger och grammatik. Vi jobbar med; Textbook, 

Workbook och digitala övningar. 

I SO är det dags att arbeta med artiklarna i 

Barnkonventionen. Denna månaden kommer vi att 

ha en storsamling med fsk-3 där vi sjunger sånger 

till de artiklar som vi har arbetat med. 

Vecka 44 är det ”Höstlov ”  

 

Tips inför Läslovet/Höstlovet vecka 44.  

Läs högt för ditt barn. Prata om det ni har läst. Gå 

till biblioteket tillsammans.  Vilka böcker tycker 

ditt barn om? Vilken genre gillar ditt barn bäst? 

Turas om att läsa. Läs början i boken högt eller 

turas om, t.ex. genom att läsa varannan sida. Läs 

samma bok samtidigt.  Det blir ett utmärkt tillfälle 

att prata om både bild och text. Se en film om 

boken. Det kan underlätta läsförståelsen att se en 

filmatisering av boken.  

 

Jag skickar med ett frivilligt läsbingo under lovet, 

kanske  kan det inspirera till att läsa en bok.    

Hälsningar     från Margareta, Agnetha o         

                        Suzannne 

tis 1 
Läs/skrivläxa 

Porträttfotografering       v.40 

ons 2 Skogen  

tors 3 Slöjd 

fre 4 Matteläxan lämnas in  

lör 5  

sön 6  

mån 7 
Idrott                                          

                                            v.41 

tis 8 Läs/skrivläxa 

ons 9 Skogen 

tors 10 Slöjd 

fre 11 Matteläxan lämnas in  

lör 12  

sön 13  

mån 14 
 Idrott                                            

                                            v.42                        

tis 15 Läs/skrivläxa Fluorlackning  

ons 16 Skogen 

tors 17 Slöjd 

fre 18 Matteläxan lämnas in  

lör 19  

sön 20  

mån 21 
 Idrott                                           

                                            v.43 

tis 22 Läs/skrivläxa  

ons 23 Skogen 

tors 24 Slöjd 

fre 25 Matteläxan lämnas in 

lör 26  

sön 27  

mån 28 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

                                               v.44 

tis 29 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

 

ons 30 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

 

tors 31 
Höstlov/ ”Läslov”                                      
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