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ons 1  

tors 2 Slöjd  

fre 3 
Matteläxan lämnas in /Påskpyssel 

i familjegrupper fsk-låg 

lör 4  

sön 5  

mån 6 
Påsklov                                            

                                                      v.15 

tis 7 
Påsklov                                            

                   

ons 8 
Påsklov                                            

                   

tors 9 
Påsklov                                            

                   

fre 10 
Påsklov                                            

                   

lör 11  

sön 12  

mån 13 
                                               

                                                      v.16 

tis 14 
Läs i din deckare ca 20 min varje 

dag v.16  

ons 15 Skogen 

tors 16 Slöjd 

fre 17 Matteläxan/Lässchema lämnas in. 

lör 18  

sön 19  

mån 20 

Idrott / Läs i din deckare ca 20 min 

varje dag. V.17 Skrivläxan delas ut   

                                                v.17                  

tis 21  

ons 22 Skogen 

tors 23 Slöjd 

fre 24 
Matteläxan/Skrivläxan/Lässchema 

lämnas in 

lör 25  

sön 26  

mån 27 

Skrivläxan delas ut /Läs i din deckare 

ca 20 min varje dag. /Idrott                                            

                                                 v.18 

tis 28  

ons 29 Skogen 

tors 30 Slöjd  

 

 

                     

             Hej därhemma!                                   

Nu har vårljuset äntligen kommit. Under april 

månad fortsätter vi med vårt NO tema ”Våren” 

I temat lär vi oss om olika vårtecken. Vi 

kommer att gå ut i skogen varje vecka så tänk 

på att barnen har kläder efter väder.  

 

Nu är det dags att starta det stora ”Deckar-

temat” Det är en genre som uppskattas av 

många, både stora och små. Under temat 

utvecklar eleverna sin förmåga att berätta, läsa, 

skriva och skapa bilder i deckarens form. Att 

arbeta med deckarläsning och skrivning som 

tema är roligt och skrivutvecklande. Vi 

kommer arbeta med att få kunskap om hur en 

deckare är uppbyggd, förmågan att variera 

språket i tal och skrift samt beskriva platser, 

miljöer och personer. Vi läser gemensamt om 

deckarklubben ”Sanningssökarna” Efter varje 

kapitel skriver barnen ett eget kapitel i sin 

deckare samt skriver ett kapitel som skrivläxa. 

Eleverna skall tänka på att ha en röd tråd i 

berättelsen och att använda rätt skiljetecken. 

Barnen väljer själva en deckare och läser en 

stund i skolan, samt läser hemma ca20min 

varje dag De barn som vill kan gärna välja en 

deckare hemifrån. Det kommer att bli mycket 

läsning av deckare (högläsning, i grupper och 

enskilt)samt att träna sig att ge respons på olika 

texter samt att skriva boksrecensioner. 

 

I matematiken har vi arbetat med talområdet 

upp till 10 000 addition och subtraktion samt 

tränat på att avrunda tal upp till närmaste tiotal, 

hundratal och tusental.  

Obs! Läs gärna på Skolverkets sida om nationella 

prov;  www.skolverket.se ”Det nationella provet i 

årskurs 3 är inställt och resterande delprov ska inte 

genomföras. Men det går bra att använda 

provmaterialet för årskurs 3 som en del i den 

ordinarie undervisningen under den ursprungliga 

provperioden 9 mars-15 maj, om läraren så önskar. 

Det är viktigt att läraren informerar elever och 

vårdnadshavare om att det inte är det nationella 

provet som genomförs då provmaterialet används. 

Skolor och skolhuvudmän ska inte rapportera in 

några resultat eftersom de nationella proven är 

inställda” 

 Glad Påsk önskar; Margareta, Agnetha o Suzanne 

     

http://www.skolverket.se/
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 I förebyggande syfte lägger jag ut ett nytt 

”arbetsschema” för v.16 och v.17 om ditt barn blir 

sjukt eller om skolan skulle stängas. Skolböcker 

och material ligger på ditt barns plats i klassrummet 

från fred. v 14.inför v.16 och v.17 Det är av yttersta 

vikt att ni tillsammans kryssar i det som ditt barn 

har arbetat med hemma och tar med det till skolan 

när det är dags. Skriv gärna din signatur, tack!   

 Lägger också med ett schema för varje dag 

där ditt barn kan skriva in vad hen  arbetar  

med. 

 Tipsar om ett nytt gratis digital mattespel  

som heter ”Tomoyo” Det finns på 

www.studentlitteratur.se Så här står det på 

deras hemsida ; 

 ”Tomoyo” är ett spelifierat digitalt 

läromedel i matematik och finns just nu för 

åk 1–3. Med motivations-höjande inslag 

från spelens värld ökar eleverna sina 

kunskaper inom grundläggande 

matematiska moment Det är gratis 

terminen ut ”Där kan ni registrera ett 

konto om ni önskar. 

 Fortsätt gärna att göra digitala uppdrag på 

Zcooly samt att använda www.Elevspel.se 

där det finns arbeten för alla ämnen i olika 

svårighetsgrader. 

 ”Favorit i repris ”Tips från  Ur.play; Det är 

gratis att gå in och titta på filmer i ex 

matte(Mattelandet) där finns flera olika 

avsnitt .Kanske behöver ditt barn repetera 

klockan då är "Tidsakuten " väldigt bra 

och rolig.)  för årskurs 1-3  . Där finns 

även filmer i engelska  "Pick a colour samt 

"The game" som  vi har arbetat med 

tidigare . Kolla gärna tillsammans med ditt 

barn så det blir filmer som är lämpliga för 

rätt årskurs. 

 

 Om ditt barn är sjukt skall du anmäla det 

till skola 24 varje dag,    

 
          Maila gärna mig om du eller ditt barn har            
          frågor www.suzanne@ahlaforsfriaskola.se 

                Var rädda om varandra!     
 

 

                                                           

 

 

http://www.elevspel.se/
http://www.suzanne@ahlaforsfriaskola.se/

