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Hej! 

 
Ny månad och det är tid för nytt månadsbrev. I skolan fortsätter vi att kämpa på och 
eleverna är duktiga och gör framsteg. Vi planerar för fullt för både undervisning i 
skolan men också för distansundervisning om det skulle bli aktuellt.   
 
I svenskan har vi arbetat med Vv, Ww, Xx, Yy och Zz. Vi har börjat arbetat mer med att 
skriva meningar och tränar på det för fullt. Även att skriva med små bokstäver. I 
språkträningen har vi arbetat klart med Bornholmsboken och har därför också börjat 
repeterat de vi tidigare gjort och vi har också infört en iPad dag där eleverna får arbeta 
i lärpar med appen ”Bornholmslek”, vilket eleverna ser fram emot varje vecka. I 
Lyckostjärnan har vi arbetat med att intervjua och kunna återberätta.  
 
Vi arbetar vidare med matematiken. Vi har under mars månad arbetat med 
klassificering, sortera och gruppera och har nyss påbörjat ett nytt kapitel som handlar 
om antal och det första begreppet vi har arbetat med är ”lika många”.  
 
I samhäll/natur/teknik har vi arbetat med årstiderna och månaderna. Vilka fyra 
månader har vi, vilka 12 månader hör till vilken årstid och när fyller jag år?  Detta är 
något vi pratar om varje dag när vi går igenom almanackan. Vi har också lärt oss en 
sång om månaderna. Att källsortera är det nya arbetsområde vi har påbörjat. Hur 
viktigt det är att sortera för att kunna återvinna och varför ska vi återvinna? Det blev 
många funderingar och frågor. Vi kommer att fortsätta arbeta med detta. Vi vill tipsa 
er om www.hsr.se Håll Sverige Rent som har mycket bra material och spel som man 
kan göra i hemmet.  
 
På skapande lektionerna har vi gjort robotar för att avsluta vårt robotarbete i tekniken 
och vi har gjort månadsbilder. Eleverna fick rita sin födelsemånad och fick därefter 
limma fast den på ett färgat papper (blå – vinter, grön - vår, gul – sommar, orange - 
höst). De blev så fina och en färgklick i klassrummen.  
 
På rörelsen har vi nu hunnit med att testa på att byta om och duscha två gånger per 
klass. Det har gått jättebra och eleverna tycker det är kul. Påminner om att 
eleverna ska ha med sig ombyte och handduk.  
 
I värdegrund har vi påbörjat arbetet kring T.A.G.E - trygghet, ansvar, glädje och 
empati. Vi har lagt upp det som ett superhjälteteama där varje bokstav består av en 
superhjälte. Värdegrund eller kompisprat som vi säger är något som vi arbetar med 
dagligen. Eleverna är duktiga på det och har koll.  
 
När vi har utedag – utomhuspedagogik brukar vi försöka att koppla in de arbeten som 
vi arbetat med under veckan. Under denna period har det blivit mycket kring 
månaderna men vi har också arbetar med sortering och gruppering och senast fick 
eleverna olika uppdrag som handlade om lika många. Så som ”hämta lika många stenar 
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som spindeln har ben”. När vi arbetar med uppdrag får eleverna jobba två och två, i de 
par som blir när vi får vår handkompis/promenadkompis.  
 
På grund av omständigheter måste vi tyvärr begränsa besök från er vårdnadshavare i 
klasserna. Vi hoppas ni har förståelse för detta och ni är varmt välkomna när allt lugnat 
sig igen.  
 
Nu när vädret börjar bli varmare vill vi påminna om att det behövs tunnare ytterkläder 
- skalkläder, men gärna kläder så eleverna kan ha lager på lager och ta av sig om det 
blir varmt, så som extra fleecetröja.  
 
Viktiga datum att komma ihåg i april: 
V. 14 

• Onsdag 1/4: Rörelse FB, ombyte och handduk. 
• Fredag 3/4: Utedag, matsäck. 

 
V. 15 

• PÅSKLOV 
• Fritids för de elever som anmält sig. 

 
V.16 

• Måndag 13/4: Annandag påsk – eleverna lediga 
• Onsdag 15/4: Rörelse FA, ombyte och handduk. 
• Fredag 17/4: FA på studiebesök till Brandstationen. 
 

V.17 
• Onsdag 22/4: Rörelse FB, ombyte och handduk. 
• Fredag 24/4: Utedag, matsäck. 

 
V.18  

• Onsdag 29/4: Rörelse FA, ombyte och handduk. 
• Torsdag 30/4: Studiedag – fritids för de elever som anmält sig. 
• Fredag 1/5: Röd dag – eleverna lediga 

 
 

Glad Påsk! 

Mia och Magdalena 
 
 


