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Hej på er! 

Först vill jag säga att vi fick en fantastisk dag i 

Alebacken i början på mars! Så entusiastiska 

och duktiga elever  

 

Idag har vi haft en rolig dag med pyssel, 

påskpoängpromenad och bak. Barnen var 

väldigt nöjda med dagen, sina verk och 

resultat. Många var också utklädda, kul!  

 

Vi har haft en del sjukdom i klassen och  många 

som testat sig för covid-19. Som tur är har ingen 

varit positiv så här långt.  

 

Under mars har vi bl a jobbat med: 

- Isaac Newton och gravitationen 

- Teknik – tekniska lösningar på en lekplats 

- Odlat – rosenbönan 

- Earth hour – WWF och de 5 B:na 

- Kroppen 

- Påsken i alla former! 

 

De senaste två veckorna har många av barnen 

varit pratsamma och mer ofokuserade. Vi har 

haft bra arbetsro men rörigare vid byten och i 

korridoren. Vi hade också en situation där det 

försvann frukt mm i två av elevernas ryggsäckar 

i korridoren. Vi har tyvärr inte lyckats lösa 

händelsen ännu. Vi kommer att ha 

kapprummet låst på rasten och fritids ett tag till.  

 

Barnen får läxa som vanligt imorgon men den 

är inte över lovet utan till veckan efter. Det är 

sista kapitlet i Diamantjakten. Resterande 

läsläxor denna termin kommer att vara lösblad 

med läsförståelse och frågor på texten.  

 

Imorgon, torsdag, kommer vi att uppmana 

barnen att ta med deras vinterkläder hem. 

Även att ta hem regnkläder för tvätt.  

 

Vi håller just nu på att testa barnen i matte och 

svenska enligt skolverkets bedömningsstöd. 

Förhoppningsvis hinner vi göra alla dessa innan 

utvecklingssamtalet när vi också skriver ny IUP. 

 

Separat utskick kommer med kallelse till 

utvecklingssamtalet. 

 

Nu hoppas vi att det kommande Påsklovet blir 

en skön ledighet.  

 

 


