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Hej! 
 
Vi har haft en bra start på terminen. Vi fortsätter att arbeta vidare i våra arbetsböcker. 
I bokstavsboken har vi arbetat med Pp, Qq och Rr. Vi har börjat med att när eleverna 
är klara i arbetsboken får de ta sina skrivböcker och skriva ned de ord dem kommer på 
där veckans bokstav finns med i. Eleverna gör stora framsteg och blir bättre och bättre. 
Det är jättebra om ni övar lite extra på bokstäverna hemma också.  
 
I lyckostjärnan är vi inne på det åttonde kapitlet. Vi har arbetat med fantasi, känslor 
och om att återberätta en berättelse. När det gäller matematiken har vi börjat arbeta 
med geometri. Vi har arbetat med cirkeln, triangel, fyrhörningar – kvadrat och 
rektangel. Vi har tränat på att arbeta med linjal och det har varit lite svårt men gått 
jättebra. Vi har även arbetat med geometri under vår utedag i skogen. Där eleverna fick 
arbeta i par och bilda olika geometriska former med hjälp av naturmaterial.  
 
I samhäll/natur/teknik har vi repeterat lite om vad teknik är och vad vi har för teknik 
i vardagen. Vi har pratat om familjen förr i tiden och eleverna har fått redovisat sin 
läxa om sitt släktträd för klassen. Vi har börjat arbeta med vintern och vad vi 
förknippar med den. På skapade lektionerna har vi gjort nyårsraketer för det nya året, 
2020. Vi har även gjort snögubbar med elevernas namn på.  
 
I språkträningen, Bornholm har vi i januari arbetat med att lägga till och ta bort ljud. 
Vi har arbetat med ”magiska ord” där ett ord framlänges blir ett annat ord baklänges, 
vilket har varit lite klurigt.  
 
Viktiga datum att komma ihåg i februari: 
V.6 

• Tis 4/2 Prins- och prinsesskola.  
• Tis 4/2 100 dagars kalas, eleverna får gärna komma discoklädda.  
• Ons 5/2 Rörelse FA. Inget ombyte. 
• Fre 7/2 Utedag. Frivillig matsäck. 

V.7 
• Tis 11/2 Prins- och prinsesskola.  
• Ons 12/2 Rörelse FB. Inget ombyte. 
• Fre 14/2 Utedag. Frivillig matsäck. 

V.8 
• Tis 18/2 Kröning, prins- och prinsesskola. 
• Ons 19/2 Rörelse FA. Inget ombyte. 
• Fre 21/2 Utedag. Frivillig matsäck.  

V.9 
• SPORTLOV 
• Eleverna lediga. Fritids för de elever som anmält sig. 

 
Hälsningar 

Mia och Magdalena 

Geometri i skogen. En triangel 
av naturmaterial.    


