
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Veckobrev v. 36 
	  

Hej! 	  
	  
LÄXOR TILL V.37 
	  
ONSDAG: 
Matteläxa åk 1, 2 och 3 
	  
	  
TORSDAG: 
Ingen läxa på grund av Ö-
kampen (Skriv- och läsläxan 
alla fått är då till 17/9) 
Repetera den gamla!  
	  
	  
FREDAG:	  
Engelskläxa åk 3 
	  
	  
Veckan 37 i kort: 
 
 
Måndag: 
Hogslaby åk 3; OBS! Matsäck!! 
 
Tisdag: 
Verkstad börjar OBS! Skolan 
slutar 14:20 
 
Onsdag: 
 
 
Torsdag: Ö-kampen!  
 
 
Fredag: 

 
	  
Övrigt: 

 
 

 

Det känns som att vi börjar komma in i rutinerna och gemenskap i klassen 
börjar att funka fantastiskt! I tisdags hade vi föräldrarmöte. Jag vill 
tacka alla som kom! Veronicas mamma skrev protokollet. Jag kommer att 
skicka ut protokollet på måndag. Dessutom skickar jag också med några 
andra viktiga papper. Ett av dem är ett förväntansdokument. Jag ber är 
att läsa igenom dokumenten.. Det känns jätteviktigt att alla vet vad man 
kan förvänta sig från varandra. Vi som skola, era barn och ni som 
föräldrar, så alla känner sig trygga. 

 

I onsdags började treorna med sy – och träslöjd och det verkar som  att 
de tyckte mycket om det! De knöt ett armband i syslöjd och täljde 
träpennor i träslöjden. Härligt vilket engagemang våra Örnar har! 

 

Vi har också ett nytt klassdjur. Efe hittade en fjärilslarv och vi tog 
chansen att lära oss om fjärilslarver. Vi kom inte så långt men vi 
försökte att utforska vilken sort det är, så vi vet vad larven behöver för 
att leva. Nästa veckan ska vi bygga ett bostad till larven. 

 

På måndag åker treorna till Hogslaby. De behöver matsäck och bra 
kläder eftersom kommer de att vara ute hela dagen. De åka kl. 8:00 och 
är tillbaka i skolan vid kl. 16:30 senast. 

 

På torsdag är det Ö-kamp vid Slagstabadet. Eleverna behöver ingen 
matsäck men en låda med bestick och något att dricka. En låda behöver 
de för att skolan kommer att dela ut mat vid lunchtid. Ö-kampen brukar  
vara jätterolig, så hoppas att vädret är också bra! 
 

Innan jag önskar er en underbar helg vill jag ta upp en sak: jag fick höra 
att några föräldrar känner sig lite otrygga för att jag undervisar era 
barn på grund av att mitt modersmål inte är svenska. Det förstår jag 
absolut! Men jag hoppas jag kan göra er trygga; jag vet vilka verktyg som 
behövs för att kunna lära sig läsa och skriva! Hur man skriver en bra 
uppbyggd saga och dikter eller jobba med faktatexter, film eller radio 
och jag kan lära ut många olika metoder att nå dit. Vi rättar måttligt nu! 
Annars tappar de lust att fortsätta skriva och eftersom jag inte har  
huvudansvar för barnens läsutveckling kommer det bli jättebra. Är ni 
oroliga så kom gärna och prata med mig!  
 

Ha en underbar helg! Maria Elena, Shkelzen och Barbara 


