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Hej 

Då är vi inne i april månad. Nu har vi inte många 

veckor kvar tillsammans tills sommarlovet och åk 

4 väntar. 

 

Vi jobbar för fullt med de nationella proven. 

Svenskadelen är klar och vi har tre prov kvar i 

matten. Barnen är helt otroliga hur de kämpar på. 

 

I matten har vi börjat med vinklar och att mäta. 

Det är kul att göra något annat än ”bara räkna”. 

 

Denna vecka har vi pratat om varför vi firar påsk 

enligt den kristna tron. Vi har många intressanta 

diskussioner, ex ångrade sig Judas när han 

förrått Jesus? 

Vad gjorde han med silvermynten? 

Vi har även pratat om påskkärringar och riset och 

varför vi äter så mycket ägg. 

 

I går onsdag hade vi påskpyssel med klassen och 

gick en tipspromenad tillsammans med FSK. I 

Idag gjorde röda gruppen en överraskning till de 

Blåa och bjöd på rulltårta som de bakat. Det var 

mycket uppskattat. 

 

Vi har börjat lyssna på en serie böcker som heter 

”Nollan och nätet”. Det handlar om en tjej som 

har en mobiltelefon där det händer mycket saker. 

Vi har olika frågeställningar om vad som är rätt 

och fel att lägga ut på nätet.  

Är det ok att skriva vad som helst på 

klasschatten?  När vi lyssnat jobbar vi och 

diskuterar olika frågor.  Mycket givande och 

barnen har många kloka tankar. 

 

Nu önskar jag Er ett härligt Påsklov 

Hälsningar Gisela 

 

 

 


