
Vecka 34 
 
Vecka 34 var en intensiv vecka för oss alla i klassen. Nya namn, nya rutiner… 
 
I tisdags gick vi till Rävlyckan tillsammans med år 4. Tanken är att de kommer att vara våra 
faddrar under ettan. Om allt fungerar kommer vi att försöka ses lite varje vecka och göra något 
tillsammans. 
 
Under tisdagen tog några av barnen upp att de ville samla på stjärnor. Alla har fått möjlighet 
att säga vad man tycker om detta. Majoriteten var övervägande positiva till att samla stjärnor 
varför vi kommer att prova tillsammans under de kommande veckorna. Min tanke med att 
samla stjärnor är att ge klassen dem när vi har lyckats med något bra tillsammans. Det kan ju 
vara allt från att trösta en vän till att jobba jättebra tillsammans i klassrummet. 
 
Kommande vecka jobbar vi vidare med skolarbetet. 
Jag kommer att planera in en läsläxa till fredag. Beroende på hur lätt eller svårt de känner inför 
att läsa kan barnen få olika läseböcker. Det är viktigt att alla barn utmanas där de befinner sig 
för att utveckla och utmana sitt läsande. 
 
I onsdags hade vi idrott tillsammans med Axel. Vi hade utomhusgymnastik och Axel hade flera 
roliga lekar. Något av barnen hade glömt handduk men kunde låna av fritids. 
 
På fredag förmiddag hade vi femkamp tillsammans med de andra klasserna F-6. Vi hade en 
jättefin förmiddag och jag tror inte att det var någon som var missnöjd med dagen. Att vi sedan 
bjöds på glass var inte helt fel det heller. 
 
Föräldramöte 
Jag har fått in önskemål om föräldramöte och mitt förslag är att vi ses torsdagen den 8 
september mellan klockan 18 och 19. Vi ses i ettans klassrum. Det kommer att finnas lite enkel 
fika för de som så önskar. 
Jag och Mia kommer att berätta lite om vårt arbete i klassen. Har du någon fråga som du 
absolut vill ha svar på under kvällen är du välkommen att sända den till oss i förväg om du vill. 
Meddela också gärna ditt deltagande i förväg till oss så kan vi fixa fika till alla som kommer.  
 
 
Saknar du någon information (i veckobrev eller hemsida) så tveka inte att höra av dig till oss. 
 
Ha nu en riktigt härlig helg! 
 
/Lars-Göran, Kinna och Mia 


