
Hej därhemma!                                   Junibrevet årskurs 2                    
 Här kommer terminens sista brev. Tänk vad fort det går!  

Nu är vi klara med vårt tema om Forntiden. Tyvärr blev det ingen utställning med allt vi gjort. 

Barnen har gjort en egen Forntidsbok som innehåller Istiden, Jägarstenåldern, 

Bondestenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. Vi har byggt hus, gjort gravar, gjort sig själva 

i form av dockor med tidsenliga kläder, hällristningar och skrivit fakta om de olika 

tidsperioderna. Tar er tid att titta i deras fantastiska böcker. Tyvärr blev det ingen skolresa 

detta året. Vi hade bokat in Vitlycke museum som ligger i Tanumshede för att få uppleva ”En 

dag på Bronsåldern”. Jag kan varmt rekommendera er en tur dit. Det är jätte trevligt. Man 

kan också ta en tur till Ekehagens Forntidsby i Åsarp också det ett fantastiskt ställe att på 

riktigt få se hur man levde på dessa tider. 

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)        

Måndagen den 8/6 går vi upp till Hälltorpssjön. Vi kommer att leka och koka soppa på 

trangiakök. Barnen kommer laga soppan i grupper och bjuda FSK som följer med oss. Lägg 

gärna ner en liten fika och en flaska vatten. Även en kåsa/plast skål att äta soppan ur samt 

en sked behövs. 

Tisdagen den 9/6 går vi på utflykt till Nols lekplats. Vi kommer att grilla korv till lunch men 

barnen behöver ha med sig en vattenflaska samt en frukt. 

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. Skolan bjuder på glass, och korv med 

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

Alla barn hälsas välkomna till klass 3 onsdagen den 19 augusti 

kl.8.20. Hoppas att ni alla får ett riktigt skönt sommarlov med       

mycket sol och bad! 

Glad sommar! 
            

      önskar Elionor och Gisela  



 

 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 

 


