
 

mars 2022 
 

tis 1 Matte - Läsläxa in 

ons 2  

tors 3  

fre 4  

lör 5  

sön 6  

mån 7   Idrott                               v.10                        

tis 8 Matte – Läsläxa in 

ons 9  

tors 10  

fre 11  

lör 12  

sön 13  

mån 14  Idrott                                  v.11 

tis 15 Matte – Läsläxa in 

ons 16  

tors 17  

fre 18  

lör 19  

sön 20  

mån 21   Idrott                                v.12 

tis 22 Matte och Läsläxa in 

ons 23  

tors 24  

fre 25  

lör 26  

sön 27  

mån 28  Idrott                                 v.13 

tis 29 Matte och Läsläxa in 

ons 30  

tors 31  

Hej  

Då är vi redan inne i mars månad, kalenderns 

första vårmånad som brukar bjuda på allt 

från vårvärme till höst- och vinterväder. 

Fortfarande behöver barnen ha mycket 

extrakläder på plats eftersom vädret växlar 

fort.  

 

I februari har vi haft ett roligt OS-tema 

där vårt eget AFS-OS blev mycket lyckat. 

Alla barn har kämpat väl och visat att de 

lärt sig massor om inte bara OS och dess 

grenar utan om världsdelar och länder. Vi 

har även tittat på hur barn i andra länder 

lever. 

 

I matten har vi börjat med addition med 

tiotalsövergång upp till 20. Vi lär oss att 

”fylla upp” till ett jämt tiotal först och 

sedan lägga till entalen. Detta är en viss 

hjälp för vissa medan andra redan har 

automatiserat tabellerna. 

 

I svenskan har vi skrivit fantastiska sagor 

om ”Snögubben”.  

Vi ser att barnen nu behöver träna sig i att 

skriva och forma bokstäverna. Vi har börjat 

med en ”bokstavsläxa” och kommer att 

fortsätta med att skriva av meningar. Detta 

för att nå målet ”Kunna skriva läsligt för 

hand”.  

 

Vi har i veckan börjat med engelska. Det är 

alltid spännande att börja med ett nytt 

ämne. Vi kommer fokusera på att kunna 

presentera sig och säga hälsningsfraser. 

Även färgerna kommer vi lära oss. Träna 

gärna på det hemma. 

-Hello my name is … -I am 8 years old. 

 

I NO kommer barnen få undersöka och 

upptäcka vad som sker i naturen när det är 

årstidsväxling och vi går mot varmare väder.  

 

Utvecklingssamtal planeras till veckorna 11-

13. Mer info om tider kommer i separat mail.  

 

Det är just nu oroligheter i världen och vi 

har märkt att det påverkar vissa barn på 

fsk-låg. Vi gör allt vi kan för att möta 

barnens frågor och funderingar på barnens 

nivå.  

       Hälsningar Suzanne, Therece och Gisela 
 


