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Hej där hemma! 

Ytterligare en månad har passerat och vi upptäcker 

allt fler vårtecken när vi är ute. Härligt!  

 

Igår hade ett glatt gäng påskgubbar, påskgummor 

och påskharar pyssel-verkstad i klassrummet, gick 

poängpromenad på skolgården samt åt en god 

påsklunch i bamba.  

 

Barnen har, under mars, tagit hjälp av 

sopsamlarmonster och lärt sig mer om 

källsortering och återvinning. Jag hoppas att de 

berättat något hemma, fråga gärna annars! Arbetet 

avslutades med att barnen, i lärgrupper, fick skapa 

planscher om varför vi ska tänka på var vi slänger 

vårt skräp. Dessa hänger nu i skolans matsal så att 

alla kan ta del av det barnen vill förmedla.  

 

Planeringen för utvecklingssamtalen är igång, ett 

separat utskick kring tider och annan viktig 

information kommer någon gång efter påsklovet.  

 

Snart har vi läst ut den magiska kulan och då 

kommer ny läsläxa skickas med hem. Barnen 

kommer i samband med det också börja få lite 

matteläxa. Mer information kommer med mappen 

och de nya läxorna – men först ska vi läsa klart 

den magiska kulan!  

 

April 
Vi kommer bland annat repetera tiotalsövergång 

och huvudräkning vid subtraktion samt börja lära 

oss om mätning med cm. Vi kommer gå igenom 

de sista bokstäverna i alfabetet och fortsätta vårt 

intensiva läs- och skrivarbete. Vi kommer även 

starta upp tema bondgården. Detta område 

kommer vi arbeta med vårterminen ut, utifrån en 

storyline-modell.  

 

Vi vill passa på att önska er en glad påsk med en 

bild på elevernas fina skapelser från pysseldagen.  

 

Njut av ledigheten tillsammans,  

Vänliga hälsningar pedagogerna i årskurs 1   

 

 

 


