
 

mars 2021 
 

mån 1                                        v.9 

tis 2 

Idrottsdag i Alebacken! 

Läxa in tisdag eller 

onsdag. 

ons 3 Skogen – röd gr. 

tors 4 Slöjd – blå gr. + ny läxa 

fre 5  

lör 6  

sön 7  

mån 8                                      v.10 

tis 9 Idrott + läxa in 

ons 10 Skogen – blå gr. 

tors 11 Slöjd – röd gr. + ny läxa 

fre 12  

lör 13  

sön 14  

mån 15                                      v.11 

tis 16 Idrott + läxa in 

ons 17 Skogen – röd gr. 

tors 18 Slöjd – blå gr. + ny läxa 

fre 19  

lör 20  

sön 21  

mån 22                                      v.12 

tis 23 Idrott + läxa in 

ons 24 Skogen – blå gr. 

tors 25 Slöjd – röd gr. + ny läxa 

fre 26  

lör 27  

sön 28  

mån 29                                      v.13 

tis 30 Idrott + läxa in 

ons 31 
Pysseldag + utklädning 

för de som vill 

 

 

 

 
 

 

 

Hej på er! 

Nu är vi strax inne i mars månad och det är 

lite skönare värme ute. Dock planerar vi att 

försöka att hinna med och ta vara på snön i 

backen med en friluftsdag den 2/3. Vi börjar 

och slutar som vanligt i skolan denna dag. 

Om barnen skall åka skidor är det viktigt att 

de kan ta sig upp i liften och ner i backen 

på egen hand. Annars åker man pulka. ALLT 

ska vara namnat. Rejäl matsäck gäller och 

inte fika. Vi hoppas på och en härlig dag i 

backen!! Se separat info från idrottslärarna.  

 

Vi har startat upp med en läsintensiv period 

här i skolan. Detta innebär att eleverna läser 

extra mycket böcker helst, 30-40 min/dag.  

Häng gärna på detta där hemma bl a 

genom att ge extra engagemang åt läsning 

i alla former.  

 

Alla barnen har fyllt i skolans trivselblankett i 

dagarna och det mesta ser bra ut, härligt! 

 

Vi planerar att ha vårterminens 

utvecklingssamtal utomhus under april 

månad. Hoppas på fint väder så det funkar! 

 

Under mars jobbar vi med: 

Ma – klockan och multiplikation 

Sv – läsintensiv period mm 

No – kroppen, hur den ser ut och vad den 

behöver.  

Mu – musikal med sånger och rörelser om 

kroppen 

Våren och alla dess tecken förstås !!!! 

 

Läxan kommer även under mars att vara 

läsa, svara på frågor (läsförståelse) samt 

matte.  

 

Vi avslutar mars med en temavecka om 

påsken. Veckan kommer att handla om 

varför vi firar påsk och hur mm. Under 

dymmelonsdagen den 31/3 pysslar vi mm 

och de som vill kan klä ut sig denna dag.  

 

 

      Vårhälsningar 

  Agnetha och Lena 


