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fre 1 Lediga 

lör 2  

sön 3  

mån 4                                           v.19 

tis 5 Idrott (ute) + läxa in 

ons 6 Skogen röd gr. + ny läxa ut. 

tors 7  

fre 8 Skogen blå gr. 

lör 9  

sön 10  

mån 11                                           v.20                          

tis 12 Idrott (ute) + läxa in 

ons 13 Skogen röd gr. + ny läxa ut. 

tors 14  

fre 15 Skogen blå gr. 

lör 16  

sön 17  

mån 18                                           v.21 

tis 19 Idrott (ute) + läxa in 

ons 20 Skogen röd gr. + ny läxa ut. 

tors 21 Lediga 

fre 22 Lediga 

lör 23  

sön 24  

mån 25                                           v.22 

tis 26 Idrott (ute) + läxa in 

ons 27 Skogen röd gr. + ny läxa ut. 

tors 28  

fre 29 Skogen blå gr. 

lör 30  

sön 31  

 

 

 

 

Hej igen  

Då är vi snart inne i maj månad och det 

återstår endast 6 veckor kvar i åk 1. Oj vad 

det går fort! 

Nu får vi hoppas att värmen kommer 

tillbaka snart.  

 

Jag har börjat testa barnen i matte och 

svenska enligt skolverkets bestämmelser. 

Det är både muntligt och skriftligt. Det är 

ganska omfattande tester som tar en del 

tid, men är väldigt bra och ger oss en klar 

bild på vad de kan.  

 

Ang. utvecklingssamtalen som återstår i 

vår (10) kommer vi inte kunna ha dem 

innan terminen är slut. Vi satsar på tidigt 

samtal på höstterminen istället. Har ni 

frågor och funderingar, mailar ni mig under 

nästa vecka, så bokar vi en telefontid. 

 

Under april har vi bl a arbetat med: 

- fotosyntesen – både praktiskt och 

teoretiskt  

- addition med tiotalsövergång 

- de sista bokstäverna i alfabetet (som vi 

hade kvar) 

- citronfjärilen, vitsippan och andra 

vårtecken 

- ”vilse i skogen” 

 

I maj ska vi bl a jobba med: 

- skriva sagor  

- ”tema bondgården” 

- vatten  

- yrken i närområdet 

- subtraktion med tiotalsövergång, 

problemlösning och sambandet mellan 

addition och subtraktion.  

 

Denna veckan är den sista veckan med 

den vanliga läsläxan. Nu är boken slut. De 

kommer fortfarande ha läsläxa men i form 

av läsförståelse. De kommer att läsa 

faktatexter och svara på frågor. 

Matteläxan fortsätter också men med lite 

annat innehåll. Det är fortfarande in 

tisdagar och ny ut på onsdagar som gäller.  

 

 

Vårhälsningar 

 

          Lena, Dejan och Jimmy 
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