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Hej på er!  

 
Vilken start vi fick på vårterminen. 

Pandemin tog ett hårt grepp om oss och 

jag vill tacka för att Ni varit så bra på att 

höra av er när barnen varit hemma och 

när de orkat få hem skolarbete att ta 

ikapp. Nu hoppas vi att vi går mot bättre 

tider vad gäller covid och förkylningar.   

 

I matten har vi bland annat intensiv-tränat 

klockan och kommer fortsätta med det. Vi 

kommer också börja lära oss 

multiplikationstabellerna 3 och 4.  

 

I svenskan har vi fokuserat på läsning och 

boksamtal där vi försöker minnas alla delar 

i en berättelse för att öka läsförståelse och 

vårt eget skrivande. Kommande veckor 

arbetar vi bland annat med att 

sammanfatta texter och att fortsätta öva 

läsförståelse på olika sätt. 

 

I engelskan har vi repeterat färger och 

veckodagar. Vi fortsätter varva sång och 

film på engelska för att öka vårt ordförråd 

och nu börjar det smyga sig in lite fler 

enkla läsövningar också. Kul och 

utmanande tycker många! 

 

I SO har vi arbetat med värdegrund och i 

februari kommer vi ha ett OS-tema. Då 

arbetar vi med världsdelar och världshav.  

 

I NO har vi repeterat året och säkerheten i 

trafiken samt fördjupat kunskaperna om 

några stannfåglar. Vi fortsätter upptäcka 

och utforska naturen omkring oss genom 

att se hur djur och växter har det under 

vintern.  

 

Nu på fredag kommer vi på fsk-låg att ha 

en stor invigning av vårt OS-tema, vad som 

händer då blir en överraskning!  

 

Annars så stundar ett härligt sportlov, vi får 

hålla tummarna för vintrigt väder. Med det 

vill jag också påminna er om att fylla på 

med extrakläder och kläder efter väder så 

att barnen har ombyte när det behövs.  

 

Önskar er en bra start på februari och 

hoppas att snön får ligga en liten stund till! 

 

Vänliga hälsningar 

Cecilia och Carina 


