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Hej 

 

Då är vi inne i februari månad.  

Vi har jobbat klart med tema året och nu har vi 

startat med Nordisk mytologi. 

Vi började repetera de två 

skapelseberättelserna vi redan lärt oss.  

 

 

Big Bang och den som står i Bibeln. 

Vi kommer ”bygga” trädet Yggdrasil och lära 

oss om asagudarna och deras styrkor.  

Vi kommer läsa faktatexter, se på film, lyssna 

på berättelser och diskutera tillsammans.  

-Hur kunde de tro att Ymer födde två jättar ur 

vänster armhåla? 

Spännande är det i alla fall. 

 

I matten jobbar vi mycket med ”bråk”. Vi delar 

pizzor och lär oss subtrahera och addera bråk 

med samma nämnare. Det är bra att göra det 

praktiskt för det är lite lurigt. 

Vi har börjat träna inför NP-provet. Läxorna 

framöver kommer repetera saker vi jobbat med 

under året. Det är väldigt bra om ni gör en liten 

anteckning vid talen om ni hjälper barnet 

hemma. Då kan jag se vad som jag behöver 

repetera här i skolan. Eller hoppa över talen 

barnen inte förstår. 

 

I svenskan har vi jobbat med skiljetecken.  

Vi jobbar också med läsförståelse och vi har 

börjat läsa tyst 10-15 minuter varje dag här i 

skolan. 

Läsläxan blir nu att läsa om Nordisk mytologi 

och svara på frågor. 

 

Cicci Salek har börjat som resurs i klassen 

fram till sportlovet, då Sarry har fått annat 

uppdrag. 

 

På tisdag den 2/2 har Johan E fixat så klassen 

ska till Dammekärr.  

Så himla roligt! 

Vi åker i skolans bussar kl 8:20 från skolan. Vi 

är tillbaka kl 11:00 då vi äter i bamba. 

Har man längdåknings skidor, stavar och 

pjäxor så tar man med sig dem, annars får man 

låna uppe i Dammekärr. Alla måste prova att 

åka eftersom det är på idrottslektionen. 

Varma kläder. Vi är ute hela förmiddagen. 

En vattenflaska och något varmt att dricka ska 

man ha med sig. Vill man tar man med sig en 

frukt.  

Vi gjorde detta när barnen gick i FSK och det 

var så himla lyckat. Hoppas nu snön ligger 

kvar tills på tisdag. 

 

Hälsningar Gisela 
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