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ons 1 Skogen – Ingen ny läxa 

tors 2  

fre 3 Temadag - Påskpyssel 

lör 4  

sön 5  

mån 6 Påsklov                       v.15 

tis 7 Påsklov 

ons 8 Påsklov 

tors 9 Påsklov 

fre 10  

lör 11  

sön 12  

mån 13                                      v.16 

tis 14 Idrott 

ons 15 Skogen röd gr. + ny läxa  

tors 16  

fre 17 Skogen blå gr. 

lör 18  

sön 19  

mån 20                                      v.17 

tis 21 Idrott 

ons 22 Skogen röd gr. + ny läxa  

tors 23  

fre 24 Skogen blå gr. 

lör 25  

sön 26  

mån 27                                      v.18 

tis 28 Idrott 

ons 29 Skogen röd gr. + ny läxa  

tors 30  

 

 

 

 

 

 

Hej där hemma! 

 

Så härligt med vårljus och solsken. 

Dock är det en orolig tid just nu med 

mycket frågor från barnen. Vi försöker 

besvara dem så gott vi kan och hålla 

så mycket vanlig struktur som möjligt. 

Vi får hoppas att vi slipper stänga 

skolorna. 

En del förändringar är det ju förstås. Vi 

tvättar händerna oftare och mer 

noga, lite nya rutiner i bamba och vi 

kramas inte.  

 

Det har varit en hel del sjuka elever i 

klassen och jag hoppas att det funkat 

att arbeta efter det arbetsschema de 

fått.  

Det är även flera ur personalen som är 

och har varit borta. Detta kan påverka 

barnens skoldag litegrann men vi 

kämpar på och gör vårt bästa. 

 

Under mars  har vi bl a jobbat med: 

No - Allemansrätten 

No - Våren 

Ma - Problemlösning 

Sv -  Bokstavsarbete, meningsbyggnad  

Mu - Påsksånger   

 

Detta händer i april: 

v.14 – Påsktema – so,no,ma,bd,sv,mu. 

3/4 – Pysseldag (fsk-3)i”familjegrupper” 

v.15 – Påsklov 

 

För att skoja till det lite, kan de som vill 

klä ut sig på fredag.  

 

Eleverna kommer inte att få någon ny 

läxa denna vecka eftersom det är lov 

nästa vecka. Däremot är det bra att 

de läser så mycket som möjligt. Jag 

skickar med ett frivilligt läsbingo hem. 

 

 

Nu önskar vi er alla ett skönt 

påsklov och en riktigt 

GLAD PÅSK! 
 
 

 

 



 

April 2020 
 

 

 

 

 

 


