
Veckobrev v. 11,12 

Hej på er! 

Den här veckan har varit lugnare än veckan innan men fortfarande kan det vara 
pratigt vid fel tillfällen.  
Däremot har vi samtalat om vikten att ta för sig, hänga med i klassamtal, 
gruppsamtal, parsamtal etc när vi har dessa lärtillfällen.  
Det men det finns ett klart behov att utveckla det på flera håll i klassen.  
Vi har pratat om hur viktigt det är för framtiden: att lära genom nyfikenhet/ vilja, 
samarbeta, våga göra fel, eget tänkande, kunskap, att ge och ta osv. 
Prata gärna vidare hemma: varför går man i skolan? Hur kan man lära mer och 
varför etc.  

Vi har startat upp vårt nya tema ”Hållbar utveckling”, vi inleder med återvinning. 
Det märks att de har god kunskap och delger varandra mycket genom det ni gör 
därhemma och sådant vi har pratat om tidigare (vi arbetade med detta i fsk).  
Arbetet fortsätter framåt och vi kommer att kika på filmer, skriva, göra affischer 
och lära om mer återvinning, kompost osv.  
Vi ska göra studiebesök på Läggesta återvinningsstation som tidigare nämnt vilket 
ska bli spännande och lärorikt! 

Ons den 27/3 promenerar vi till återvinningsstationen och till denna dag behöver 
barnen en lunchmatsäck. Liten fika får medtagas med (ej läsk el godis) 
Vi räknar med att vara tillbaka till Eftis.  

Nästa vecka påbörjar jag lite smått arbetet med att utföra kartläggningar på barnen 
i sv och ma, precis som höstas. Detta för att se vad de kan och behöver utveckla i 
svenska och matematik enligt skolverkets riktlinjer.  

Om några veckor planerar jag att bjuda in till utvecklingssamtal för de som är 
intresserade, denna gång är inte samtalen obligatoriska.  
Ni kommer alla att få omdömen skrivna om ert barn, enligt samma upplägg som i 
höstas: sv och ma enl kartläggningens resultat, mål att uppnå samt socialt. Om man 
vill så får man alltså enbart omdömet och samtalet är frivilligt.  

Tors, fre nästa vecka är inte Vendela på plats och vi kommer inte att ha någon 
vikarie under skoltid. På tors är jag upptagen under ett pass och då kommer vår fd 
musiklärare Frida och tar hand om era fina barn! Då blir det lite sång blandat med 
arbete. Efter lunch blir det en dansföreställning innan uteidrotten. 

På fredagar framöver kommer barnen att ha idrott med Roland, en av skolans 
idrottslärare. 

Vi önskar er en fin helg! 

Eleonor och Vendela  



Schema v. 12 
Åk 1 Igelkottar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.1
5

Samling	
Skoldagboken

Musik	

Maarit

Samling	
Ma:Vi	

reperterar	
uppdelning	av	
tal,	s	54-57

Tyst	läs	
Samling	
Ma:	

tiotalsöver	
gång	

s.58-61

Samling:		
Skoldagboken

09.00 RAST 

09.3
0

Ma:Kap	12	
Problem	
lösning	
s.50-53

Läxa	in!!	
Sv:	

Bokstaven	Ö	

SV:	
Ny	läxa,	
högläsning

Frida	tar	
klassen	

Gör	klart,ma	
forts.

SO:	Hållbar	
utveckling	
Film:	”Barr	
och	pinne	
räddar	
världen:	
kompost"		

10.1
5

Sv:	Gör	klart,	
Högläsning	

Arb	boken	
s.	76-78	

Hållbar	
utveckling	
Film:	”Barr	
och	pinne	
räddar	
världen,		
Hav	och	
kretslopp”

Tema	vår	
Film:	

”Varmt,kallt	,	
mittemellan:	

vår”	
Fyll	på	

tankekartan.

SO:	Hållbar	
utveckling	

Grupparbete	
Affisch	eller	

stor	
tankekarta,	
bilder.

11.00 LUNCH OCH RAST

12.0
0

Eng:”Magic”	 Idrott
Inne

Ulrika

Bild	 12.00-12.	
40	

Dansföre	
ställning

Idrott	
Roland	

12.4
5

Idrott	
Ulrika

Tabellträning	
Högläs

Högläs	alt	
”livet	i	

bokstavs	
landet"

Idrott	
Ulrika	
Ute	

13.3
0

Läxor och kom ihåg nästa vecka:



14.0
0
-

17.0
0

Idrotts	
ombyte	

Läxa	in!	

13.30-	
14.00	
Extrastöd	

Läxa	ut		
Kap	19,	skriv	
samt	ma-
läxa	problem	
lösning

Idrottsombyte	


