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sön 1  

mån 2                                      v.10 

tis 3 Idrott. Läxa in. 

ons 4 Skogen, röd gr. Ny läxa ut. 

tors 5  

fre 6 Skogen, blå gr. 

lör 7  

sön 8  

mån 9                                      v.11                         

tis 10 Idrott. Läxa in. 

ons 11 Skogen, röd gr. Ny läxa ut. 

tors 12  

fre 13 Skogen, blå gr. 

lör 14  

sön 15  

mån 16                                      v.12 

tis 17 Idrott. Läxa in. 

ons 18 Skogen, röd gr. Ny läxa ut. 

tors 19  

fre 20 Skogen, blå gr. 

lör 21  

sön 22  

mån 23                                      v.13 

tis 24 Idrott. Läxa in. 

ons 25 
Skogen, röd gr. Ny läxa ut. 

Se 9:ornas musikprojekt. 

tors 26  

fre 27 Skogen, blå gr. 

lör 28  

sön 29  

mån 30                                      v.14 

tis 31 Idrott. Läxain. 

 

 

 

 

 

 

 

Hej där hemma! 

I skrivande stund har den sista snön precis 

regnat bort, så synd. Vi hade ju hoppats på en 

härlig friluftsdag i Alebacken!!! Vi har i alla fall 

tagit vara på den snön som blev och åkt 

stjärtlapp i Furulund.  

 

Under mars månad kommer vi att ha 

vårterminens utvecklingssamtal. Hoppas alla 

har koll på vilken tid de fått.  

 

Vi kämpar på med att ha arbetsro under 

lektionerna och att lyssna på och vara snälla 

mot varandra. För det mesta funkar det bra. 

 

I matten har vi precis avslutat den gamla 

boken genom att jobba med stapeldiagram. 

Kul tyckte de flesta. Vi har börjat i den nya 

boken med att repetera litegrann om talen 

och bygger sedan vidare med lite högre tal. 

 

I svenskan fortsätter vi med bokstavsarbetet. 

Många av eleverna har nu börjat få lite flyt i 

läsningen, härligt! Eleverna har valt var sin 

skönlitterär ”lådbok” som de läser tyst i, en 

stund varje dag. 

 

I so´n diskuterar vi mycket om bl a rätt och fel, 

gör värderingsövningar  och har samtal i tjej- 

och killgrupper. Vi kommer också att lära oss 

om påsken och varför vi firar den. 

 

I no jobbar vi bl a med olika djur och växter 

(vårtecken), bygger och ritar mm. Under mars 

kommer vi också att lära oss om 

Allemansrätten.  

 

Vill åter igen påminna om att titta över 

barnens kläder ofta, så att alla har regnkläder, 

ombyteskläder, stövlar mm. Glöm heller inte 

läxorna och att skicka med frukt. 

 

I nuläget är det inga övriga aktiviteter eller 

utflykter inplanerade, under mars förutom att vi 

ska gå och se 9:ornas musikprojekt den 25/3, i 

Medborgarhuset. Det börjar kl.13.00, så vi är 

tillbaka något senare (ca 13.45-14.00). 

 

 

Vårhälsningar 

Lena, Dejan och Maggan 

 

 


