
Vecka 10 
🐯 Hallå hallå alla Tigerföräldrar!🐯  

Så härligt att vara tillbaka och träffa barnen och man känner att vi alla är glada över att 
vara tillsammans igen, tillbaka i rutiner med både gamla (repetitioner) och nya kunskaper!  

⛷ Varmt Tack igen till er som skänkt en skidslant till förmån för Viggo Foundation!  
Skidslanten inbringade 5210 kr, bra skidat alla elever! 

Påminnelse: Arbetsblad: V, Y samt läsläxa📚  
De arbetsblad ditt barn utfört ska tillbaka till skolan och barnens pärmar, tack. 

NO/SO: Nu gör vi plats för lite SO innan vi blickar framåt mot våren.  
Önskvärt hade varit att arbeta mer med vintern men den återkommer ju, så vi fortsätter 
nästa år!  
SO: Yrken!  
Vad är ett yrke egentligen? Varför behöver man ha ett yrke och arbeta/ jobba? Vad är en 
lön? Dessa och andra frågor som barnen kan tänkas ha kommer vi att behandla.  
Föräldrauppdrag: Eftersom det inte är möjligt med föräldrabesök där ni kunnat berätta 
om ert arbete/ yrke,  vore det mycket roligt om ni ändå ville hjälpa oss att få veta mer om 
era yrken. Detta genom att göra en liten kort film på några minuter och sända till oss i 
klassen! Mobilkamera funkar utmärkt! 
Där kan du/ni visa upp och berätta lite om ert yrke / arbetsplats på en enkel nivå.  
Filmsnutten får du/ni gärna sända via mail så kommer vi att kika på dem i omgångar! Jag 
tror barnen skulle bli så glada, stolta och lära sig massor! Stort tack på förhand! 

Småslöjd📌 : Denna vecka har vi provat på att sy på sykort.  
Vi kommer efter denna erfarenhet att spara ”sockmössen” till ett senare tillfälle då barnen 
behöver mer träning. 

Sv: Nästa vecka kommer vi att träna på att skriva på dator i par. (ASL: Att Skriva sig till 
Läsning).Barnen ska få skriva om vad man kan göra på raster eller något annat: jag rättar 
inte (än) men hjälper när de ber om det/ vill veta hur ett ord stavas t ex. 
Det blir spännande!  
Barnen ska även skriva för hand och få en ny bok: ”Våra böcker” där vi ska producera 
bokrecensioner om våra högläsningsböcker. En bok att spara över tid! 

Läxa 10/3-16/3 
Läs och fyll i läsprotokollet som vanligt, leta och skriv ord med H i början, mitten, slutet.  
I läxan som kom ut i onsdags (3/3) är det vecka nio: bokstav Ä som behandlas.  

Skolhälsovården: Denna vecka har ditt barn fått hem en blankett från skolhälsovården 
som ska fyllas i och återlämnas senast torsdag, tack.  

Måndag 8/3  Studiedag, fritids öppet för de som anmält omsorg. 

Njut av och gör en bra helg allesammans❣    
Eleonor och Pontus 

https://www.viggofoundation.se/viggo-foundataion/


Vecka 10 
 🐯 Förskoleklass Tigrar🐯

Samling på stora skolgården, utanför matsalen kl 8.15 mån, tis , tors. Promenad med Pontus till campus. Vid 
idrott ons och fre: kom gärna ombytt till hallen. Omklädningsrum öppnas 8.10.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Studiedag	

Fritids	för	dem	
som	anmält	
omsorg

Läxa	in!	📖
Samling	
Sv	

Bokstaven	Hh	
Form,	namn,	

ljud

Idrott		
Inne	

Bollkontroll	
Sitthandboll	

Samling	

Ma	
Talet	5	
Uppdelning

Idrott	
Inne	
Discokull	
Konboll

RAST  9.15

Stationer:	
Forma	
bokstaven	
med	olika	
material	

Stencil:	Hör	du	
H?

Ma	
Talet	5	

Dela	upp	talet	
Livet	i	

mattelandet

Ma	
Favorit	
Matematik	

S	52-53	
Talet	5	

SO		
Yrken	

*Varför	måste	
man	arbeta?	
*Vad	kan	man	
arbeta	med?		
*	Vad	är	lön?

LUNCH OCH RAST 10.15-11.15

Idrott ute
Lek 

Hinken och 
trasan

Frukt, högläs

Sv	
”Våra	böcker”	
Bokrecention	

Frukt	och	
högläs

Idrott	ute	
Lek	i	

Lottenlund	

Frukt,	högläs

Svenska	
Arbetsblad:	
Bokstavståget		

Hh	

Frukt,	högläs

Sv	
Hh	

Livet	i	
bokstavslandet		

13.15

Bild	

Sykort	
gör	klart	

13.15	
Läxa	ut

Svenska	

Dator:ASL 

13.15

Stationer	
Ma	och	sv	

13.00

Läxor och kom ihåg nästa vecka:

Medtag	frukt	 Medtag	frukt	
Läxa	in	

Medtag	frukt	
Idrottsombyte	
Läxa	ut

Medtag	frukt	 Medtag	frukt	
Idrottsombyte

https://urplay.se/program/190218-livet-i-mattelandet-femkompisar
https://urplay.se/program/178146-livet-i-bokstavslandet-allt-som-hant-ar-historia

