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Hej 

Då går vi in i april månad och njuter av vårsolen. 

Det är fortfarande kallt vissa dagar så mössa och 

tunna vantar är bra att ha här på skolan. 

 

Vi har en kille som heter Elias som gör sin prao i 

klassen. Elias är här varje måndag fram till 

sommarlovet. Han går på Realgymnasiet i 

Göteborg. 

 

Vi har börjat med NTA lådor och jobbar nu med 

fast och flytande ämnen. Väldigt spännande att 

göra olika uppdrag. Vi diskuterar och tränar oss 

på att sammarbeta. 

 

I matten har vi börjat med att mäta och träna på 

centimeter. Det är lurigt att rita med hjälp av en 

linjal. 

 

I svenskan skriver vi sagor för att arbeta med 

”den röda tråden ”. Vi ritar upp en linje för att 

sagan skall innehålla ”början, mitten och slut”. 

Barnen tränar sig att meningen börjar med stor 

bokstav och avslutas med punkt. 

Vi kommer att ha en skrivläxa från v.16 som 

barnen skriver av så noggrant de kan i en bok.  

 

Vi har börjat med vårt nya tema som handlar om 

våren. Vi ser på film, läser fakta texter och lär 

oss namnen på våra vanliga blommor. I bilden 

använder vi oss av olika tekniker när vi gör våra 

vackra alster. 

 

Vi kommer gå till Sjövallen och titta på 

Blåsipporna tillsammans med Fsk. Vi kommer att 

göra olika stationer där vi tittar på och 

undersöker olika blommor och djur. Barnen ska ha 

ryggsäck, bra skor, kläder efter väder samt 

matsäck med sig denna dag, då vi inte äter i 

bamba. En vattenflaska är bra att ha med sig.  

Ingen läsk!  

 

Vi har fortfarande leksaks förbud. Man får inte 

ta med sig leksaker till skolan. Vi har sett en 

väldig förbättring och att det inte är så mycket 

tjafs. 

 

Vi kommer ha påskpyssel med hela låg på 

fredagen den 8/4. Då får barnen gärna klä ut sig. 

Man får inte ha mask för ansiktet. 

 

Hälsningar Suzanne och Gisela 
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