
Vecka 7 
 
Nu är det dags för sportlov och veckorna bara rusar i väg! 
 
Denna vecka har Mia varit hemma för att kurera sig och Anette har jobbat 
tillsammans med oss. Vi hoppas att Mia är tillbaka igen efter sportlovet. 
Vi avslutade veckan med att titta på film. Vi hade bokat filmsalen på fritidsgården 
och där såg vi filmen: Den otroliga historien om det jättestora päronet. 
 
Vi har fortsatt vårt arbete i matematik med TRR (Tänka, Resonera och Räkna). Vi 
fortsätter matematikarbetet efter sportlovet. 
 
I no jobbar vi med vintern. Vi kommer att avsluta detta område efter sportlovet 
för att sedan gå in på våren och vad som händer i naturen då. Vi kommer att 
plantera lite olika frön. Spara gärna frön att ta med när skolan börjar igen vecka 9. 
Bland det som finns att köpa i affären finns flera olika frön som vi skulle kunna 
använda för att så i klassrummet. Vi kommer att plantera krasse och alla barn 
kommer att få ta dem med sig hem när de är redo. 
 
I So jobbar vi vidare med våra samhällen. Vi har gått ut och spanat in hur det ser 
ut på en återvinningsstation och vad man återvinner där. 
Vi kommer att prata en del om vilka olika sorters jobb det finns. 
Vill du komma till oss och berätta om ditt jobb är du välkommen att höra av dig till 
oss/mig för att finna ett tillfälle som fungerar. 
 
På hemsidan finner du mer information om nästa vecka. Jag kommer att 
uppdatera sidan under sportlovsveckan. Är det någon information som du tycker 
saknas hör du av dig till mig så kan vi tillsammans göra hemsidan bättre. 
 
Utvecklingssamtalstillfällen kommer snart att finnas bokningsbara på hemsidan. 
Jag gör som tidigare och lägger ut många olika tider som du sedan kan boka på 
nätet. Skulle tiderna inte fungera alls för dig vill jag att du höra av dig till mig så 
försöker vi finna ett tillfälle som fungerar för oss båda. 
 
Ha nu en riktigt fin helg och sportlovsvecka! 
 
/Lars-Göran 


