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Hej 

Då är vi redan inne i mars månad. Tiden 

går fort. Vi jobbar på och förbereder 

oss på de Nationella proven som börjar 

den 15/3. Vi tränar oss på läsförståelse, 

alla fyra räknesätten, skriva 

faktatexter och skriva skönlitterära 

texter. 

 

I So har vi nu avslutat Nordisk mytologi 

och nu väntar tema kroppen. Vi har 

börjat med att titta på hur vårt skelett 

är uppbyggt och vilka funktioner det 

har. Vi ser på film, läser och gör 

praktiska saker. 

 

Läsläxan kommer nu ett par gånger 

framåt att vara skriva fakta text med 

hjälp av stödord. Barnen har gjort detta 

två gånger i skolan.  

Hjälp barnen att tänka på följande: 

stor bokstav, punkt, mellan rum mellan 
orden, stava rätt och skriva läsligt för 
hand.  
Dessa saker kommer bedömmas på NP. 

De ska även träna sin läsning genom att 

läs ett kapitel i ABC- klubben. 

 

Tisdagen den 2/3 har vi friluftsdag i 

Alebacken. Ni har fått mail av 

idrottslärarna. Tänk på hjälm och varma 

kläder. Glöm inte att namna barnens 

saker, skidor/pulka. Man måste kunna 

åka själv både upp och ner i backen.  

Annars åker man pulka. Ingen snowracer! 

En stor matsäck, ingen fika.  

 

På onsdagen den 31/3 kommer vi har lite 

påsk pyssel i klassen. Vill man får man 

gärna klä ut sig.  

 

Hälsningar Gisela 
 


