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fre 1  

lör 2  

sön 3  

mån 4                                             v.14 

tis 5 Slöjd  

ons 6 Skogen  

tors 7 Idrott. Läxa in + ny läxa 

fre 8 Påskpyssel fsk-låg 

lör 9  

sön 10  

mån 11 PÅSKLOV                         v.15                       

tis 12 PÅSKLOV 

ons 13 PÅSKLOV 

tors 14 PÅSKLOV 

fre 15 PÅSKLOV 

lör 16  

sön 17  

mån 18 PÅSKLOV                         v.16 

tis 19 Slöjd 

ons 20 Skogen 

tors 21 Idrott. Läxa in + ny läxa 

fre 22  

lör 23  

sön 24  

mån 25                                             v.17 

tis 26 Slöjd 

ons 27 Skogen  

tors 28 Idrott. Läxa in + ny läxa 

fre 29 Musikworkshop 

lör 30  

 

 

 

 

 

 

Hej på er!  

Aprilvädret har redan börjat lura oss. Först 

trodde vi att våren var här men vintern kom 

plötsligt tillbaka en sväng. Vi får väl hoppas att 

värmen snart kommer tillbaka men till dess 

behöver barnen fortsatt ha varma kläder i 

skolan. Glöm inte att se över det vid 

hämtning/lämning.  

 

Tack för alla givande utvecklingssamtal. Nu 

fortsätter vi arbetet med IUP-mål samt 

klassrumsklimatet och hur vi ska vara mot 

varandra. Vi uppskattar verkligen att ni arbetar 

på med detta hemifrån.  

 

I mars har vi arbetat mycket med 

huvudräkningsstrategier och talsorter i 

matematiken, det är ibland klurigt men också 

roligt att se när barnen upptäcker och 

bemästrar en ny strategi. Barnen har hittills skrivit 

fem kapitel i sitt skrivprojekt med en kapitelbok 

och har övat mycket på att skriva på lärplatta 

samt redigera sin text. Vi har påbörjat vårt tema 

Forntiden samt varit ute i naturen där barnen 

fått välja ett ”eget” träd som de ska få följa ett 

år.  

 

I april kommer vi i SO fortsätta med tema 

forntiden och i NO fortsätta att följa djur och 

natur i vårt närområde. Vi kommer i 

matematiken att börja med geometri och att 

repetera mätning med linjal. I svenskan 

fortsätter skrivprojektet ”Den magiska dörren” 

samtidigt som vi fortsätter ha stort fokus på 

lässtrategier i samband med läsförståelse och 

skrivande. I engelskan ser vi klart serien ”Pick a 

color” och fortsätter med mycket sånger och 

dialoger för att barnen ska bli säkrare på att 

prata engelska.  

 

Läxan som barnen får hem den 7/4 är till 

veckan efter påsklovet, det vill säga till den 

21/4. När Diamantjakten är slut kommer annan 

läxa hem.  

 

Nästa fredag, den 8 april, kommer vi ha 

påskpyssel på fsk-låg. Barnen får gärna klä ut 

sig denna dag.  Dock inga masker.  

 

Vi vill också påminna om att barnen fortsatt inte 

ska ta med leksaker till skolan då vi ser att det 

finns många fördelar med detta.  

 

Hör av er om ni undrar något, 

vänligen  

Cecilia och Carina 


