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sön 1  

mån 2                                             v.10 

tis 3 idrott 

ons 4 profil, matteläxa 

tors 5 idrott 

fre 6 engelskaläxa 

lör 7  

sön 8  

mån 9                                             v.11                         

tis 10 idrott 

ons 11 profil, stavningsläxa 

tors 12 idrott 

fre 13 engelskaläxa 

lör 14  

sön 15  

mån 16                                             v.12 

tis 17 idrott 

ons 18 profil, stavningsläxa 

tors 19 idrott 

fre 20 engelskaläxa 

lör 21  

sön 22  

mån 23                                             v.13 

tis 24 idrott 

ons 25 profil, matteläxa 

tors 26 idrott 

fre 27 engelskaläxa 

lör 28  

sön 29  

mån 30                                             v.14 

tis 31 idrott 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Ja då var våren här, i alla fall metrologiskt, 

men vad händer då? Jo, då kommer snön. 

Ja ja den blir nog inte liggande så länge. 

 

I skolan har vi precis börjat arbeta med 

NTA, natur och teknik för alla. Temat vi 

arbetar med nu heter Från frö till frö. 

Under detta tema kommer vi arbeta med 

växtens hela livscykel. Som jag tidigare 

sagt fungerar klassen väldigt bra när vi har 

den vanliga, lite fyrkantiga undervisningen 

medan det alltid blir lite oroligt när vi 

arbetar med något nytt. Jag upplever att 

många har svårt att lyssna på 

instruktionerna utan direkt säga att de inte 

förstår. Prata gärna om detta hemma. 

 

Lite längre fram i mars, se kalendern, byter 

vi ut matteläxan mot en stavningsläxa. Jag 

har tänkte att de ska få träna på de vanliga 

med ofta felstavade orden. För en del av 

eleverna kommer detta bli väldigt lätt och 

då kommer jag utmana dem med svårare 

ord. 

 

Klassen har fått en ny idrottslärare, Sarry. 

Han hälsar att det är viktigt att alla har med 

sig kläder och skor samt duschsaker. Om 

någon, av någon anledning, inte kan vara 

med på idrotten är det viktigt att ni skickar 

med en lapp om detta. 

 

Ni har säkert sett att det på engelskläxan 

numera finns ord som är markerade med en 

stjärna. Dessa ord är för de som vill 

utmana sig lite extra och på detta sätt få 

fler ord att träna på.   

 

Det var allt för denna gång men månaden 

är lång så ni kommer säkert höra av mig 

innan den är slut. Vem vet, kanske blir det 

så mycket snö i backen att det blir en 

friluftsdag där. 

 

   

  //Pia 
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