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Hej på er!  

Det har varit två annorlunda veckor de här sista 

veckorna, med många sjuka både bland elever 

och personal. 

 

I klassen har det varit ca 9-10 elever sjuka 

varje dag.  

 

Vi vill att ni har koll på vår hemsida om det ev 

skulle bli en stängning. 

Jag kommer göra iordning en mapp med 

arbetsmaterial till varje barn. Den kommer i så 

fall att ligga i barnens låda i hallen.  

 

I matten har vi bekantat oss med geometriska 

former. Vi har byggt kuber och rätblock. Vi 

har även mätt med linjal. 

 

Vi jobbar på med rymdsagor och denna vecka 

skrivs det sista kapitlet. 

Vi har i veckan även löst mysteriet med den 

försvunna ”Påskharen”.  Vi jobbar med bla 

ordklasser, alfabetisk ordning och sammansatta 

ord. När vi löst ett uppdrag och får en ledtråd 

kommer vi lite närmar att kunna gissa vem 

som tagit haren.  

 

Vi kommer att avsluta temat om Rymden nu på 

fredag.  

Vi kommer även titta efter vårtecken och jobba 

med naturen nu när det blir vår. 

Efter påsklovet kommer vi att börja med temat 

”Forntiden”. 

 

Fredagen den 3 april kommer vi på låg att ha 

en påskpysseldag på fm.  

Om du vill får du vara utklädd på fredag. 

 

Nu önskar jag er alla ett skönt Påsklov.  

Jag skickar med ett läsbingo och barnets bok. 

 

Glad Påsk på er! 
Påskhälsningar 

Elionor och Gisela 
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