
                                        Hej därhemma!                                   Junibrevet årskurs 3                    

 Här kommer terminens sista brev, vilket känns vemodigt att skriva. Tänk vad det de här tre 

åren har gått fort!  

Vi kommer att arbeta med hur det var att vara barn” förr i tiden” Vi vill att barnen skall få en 

förståelse för hur det kunde vara att gå i skolan för hundra år sedan genom att själva uppleva 

det. Barnen skall kunna jämföra och värdera sina egna livsförutsättningar med de 

förutsättningar dåtidens barn hade. Fredagen den 5 juni är det dags för en ”Gammeldags 

skoldag” Jättekul om det finns möjlighet att klä sig som barnen såg ut förr i tiden. Tänk 

gärna på hur barnen var klädda i filmerna om ”Bullerbyn och Madicken”. Barnen äter inte i 

bamba den här dagen utan har med sig en ”gammaldags” matsäck hemifrån. Eleverna 

kommer att göra olika aktiviteter ex; psalmsång, välskrivning, ”putta kula ”sånglekar, film, 

huvudräkning och lekar. Om ni har någon bok från förr i tiden eller ”sak” är det välkommet 

att ta med och berätta om.(Väl namnat)        

Tisdagen den 9 juni går vi upp till Hälltorpssjön. Vi kommer att undersöka vad som finns i 

sjön, leka och koka korv på trangiakök. Lunchen serveras i skolan när vi kommer tillbaka. 

De sista veckorna repeterar vi vad vi lärt oss om ”programmering”. Barnen kommer att 

arbeta med mönster och programmerar analogt genom att följa och skriva instruktioner åt 

varandra. Syftet är att få en förståelse för kommandon och algoritmer, och hur viktigt det är 

med exakta instruktioner när man programmerar. Vi tränar även på att programmera robotar. 

Skolavslutningen den 12 juni blir i klassrummet detta året Barnens tider den här dagen är 

kl.8.20-kl.11.00. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att 

endast elever och personal kan medverka denna dag. Vi kommer se ett bildspel för att göra 

en återblick om allt vad vi har upplevt och lärt oss på lågstadiet. Skolan bjuder på glass, och 

korv med bröd. Barnen kommer att planera vad vi skall göra på avslutningsdagen. Det skall 

bli kul och se vad de önskar att ha på programmet den här dagen! 

Alla barn hälsas välkomna till klass 4 onsdagen den 19 augusti kl.8.20. Lärare i årskurs 4 

blir Marie Hagman. Barnen kommer att få träffa Marie och bekanta sig med sitt nya 

klassrum som blir i det ”stora skolhuset”   

Nu återstår bara för oss att tacka barn och föräldrar för jättefina, roliga och lärorika år! Vi 

önskar er alla lycka till i framtiden och att barnen fortsätter att vara lika positiva till 

skolarbetet!  

Hoppas att ni alla får ett riktigt skönt sommarlov 

med mycket sol och bad! 

 
   Glad sommar! 

            

            önskar Suzanne och Agnetha  



 

 

 

              

             Läsåret 2020-2021 

Fritids öppnar: måndag 3 augusti 

Studiedagar grundskolans personal : 12,13,14,17,18 augusti 

Läsårsstart: ht 20 onsdag 19 augusti 

Höstlov: Vecka 44 

Studiedagar grundskolans personal : 26,27,28 oktober 

Terminsavslutning: fredag 18 december 

Fritids stängt: onsdag 23 och onsdag 30 december samt måndag 11 
januari 

Planeringsdag all personal: måndag 11 januari 

Terminsstart vt 21 : tisdag 12 januari 

Sportlov: Vecka 7 

Påsklov: Vecka 14 

Lovdag grundskolan och fritids stängt : fredag 14 maj 

Läsårsavslutning:  torsdag 10 juni 

Studiedagar grundskolans personal: 11,14,15,16 juni 

Fritids sista dag: fredag 3 juli 

 


