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Hej där hemma! 
 

Tänk att ett helt läsår snart har gått och 

vad mycket vi lärt oss!!! 

 

Under maj har vi bl a jobbat med 

fotosyntesen. Där har vi pratat mycket om 

vad en växt behöver och vad den ger. De 

fick med sig sina växter hem i fredags och 

jag hoppas att de blir planterade ute så 

de kan följa växtens kretslopp. 

I matten har vi bl a jobbat med 

sambandet mellan addition och 

subtraktion samt hur man kan kontrollera 

svaret mm.  

 

Den närmsta veckan kommer vi jobba 

med temat ”gammaldags skola”. 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 liv och 

förutsättningar med de som 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).  

 

I matten är det dags att lära oss att mäta 

och få koll på de vanligaste geometriska 

figurerna.  

 

Det blir inga mer läxor detta läsår! 

 

 

Tisdagen den 9/6 går vi på utflykt till Nols 

lekplats. Vi kommer att grilla korv till lunch 

men barnen behöver ha med sig 

vattenflaska och frukt. 

 

Skolavslutningen den 12 juni blir i 

klassrummet detta år. Barnens tider den 

här dagen är kl.8.20 - 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 få vara med och 

planera vad vi skall göra på 

avslutningsdagen.  

 

Alla barn hälsas välkomna till klass 2,  

onsdagen den 19 augusti kl.8.20. 

 

 

Med hopp om ett varmt och soligt 

sommarlov önskar vi er ett härligt 

sommarlov! 

 

          
 

 
Glöm inte att läsa i sommar !! Det är så 

viktigt. Barnen får med sig ett frivilligt 

Sommarläsbingo!  

mån 1                                           v.23                       

tis 2 Idrott + läxa in 

ons 3 Skogen för hela klassen. 

tors 4  

fre 5 

”Gammaldags skoldag” 

P.s. läs om den i texten 

bredvid och glöm inte 

matsäck och utklädning. 

lör 6  

sön 7  

mån 8                                           v.24                       

tis 9 Utflykt till Nols lekplats! 

ons 10  

tors 11  

fre 12 Skolavslutning   
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