
 

mars 2021 
 

mån 1                                               v.9 

tis 2 

Friluftsdag i Alebacken. 

Barnen lämnas och hämtas 

på skolan som vanligt.  

ons 3  

tors 4 Idrott + läxa in 

fre 5 Ny läxa  

lör 6  

sön 7  

mån 8 Skogen                                v.10 

tis 9 Skogen 

ons 10  

tors 11 Idrott + läxa in 

fre 12 Ny läxa 

lör 13  

sön 14  

mån 15 Skogen                                v.11 

tis 16 Skogen 

ons 17  

tors 18 Idrott + läxa in 

fre 19 Ny läxa 

lör 20  

sön 21  

mån 22 Skogen                                v.12 

tis 23 Skogen 

ons 24  

tors 25 Idrott + läxa in 

fre 26 Ny läxa 

lör 27  

sön 28  

mån 29 Skogen                                v.13 

tis 30 Skogen 

ons 31 Påskpyssel med utklädnad 

 

 

Hej på er! 

Vi inleder mars med att ha en friluftsdag i Alebacken 

för att ta tillvara på vinterns (kanske sista) snö. Vi 

börjar och slutar som vanligt i skolan denna dag. Om 

barnen ska åka skidor är det viktigt att de kan ta 

sig upp i liften och ner i barnbacken på egen hand. 

Annars får de åka pulka. Rejäl matsäck (inte fika) är 

det som gäller. Mer info om dagen ser ni i separat 

utskick från idrottslärarna. 

 

Februari har gått fort men vi har hunnit med mycket. 

Barnen har varit väldigt engagerade i att arbeta med 

kamratskap i olika sammanhang. Arbetet har mynnat ut 

i att barnen bland annat påbörjat att skapa egna 

superhjältar i text och bild parallellt med att vi läser 

handbok för superhjältar-serien (där fokus är just 

kamratskap och mobbing). Vi har också börjat lära oss 

veckodagarna på engelska, fråga gärna hemma!  

 

mars:  
svenska: vi fortsätter vårt intensiva läs- och skrivarbete 

samt arbetet med veckans bokstav.  

matte: vi arbetar bland annat med addition med 

tiotalsövergång samt problemlösning. Barnen får varje 

vecka i skogen också göra olika matteaktiviteter för att 

befästa kunskaperna med flera sinnen och på olika sätt.  

 

Vi planerar att ha vårens utvecklingssamtal i april för 

att förhoppningsvis kunna ses utomhus precis som vi 

gjorde i höstas. Mer information om detta kommer när 

det närmar sig.  

 

Vi avslutar mars med en tema-vecka om påsken och 

onsdagen den 31/3 kommer vi ha påskpyssel. De barn 

som vill får gärna klä ut sig denna dag.  

 

När barnen är sjuka är det viktigt att anmäla till skola24 

varje dag barnet är hemma. Meddela även fritids så de 

kan planera sin verksamhet.  

 

 
 

Vänliga hälsningar  

Carina och Cecilia 

 


