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 SO

På So lektionerna har barnen skrivit fakta om 
Järnåldern. De har även fått lära sig skriva och 
tyda runskrift.

SV

Studiedag och julpyssel har gjort att det inte 
varit lika många vanliga lektioner den här 
veckan. De lektioner vi haft i svenska har vi 
ägnat åt läsförståelse samt åt att skriva det 
sista kapitlet för terminen i magiska dörren. Vi 
fortsätter skrivtemat nästa termin med 
ytterligare fyra kapitel. I veckans kapitel 
tränade vi på att skriva en dialog och lärde oss 
hur man använder talstreck och kolon.

MA

Vi har gjort klart avsnittet med divison och 
gjort ”minns du” sidan i matteboken. 

Vi har repeterat våra kunskaper från årskurs 
2, om vad ett bråk är och hur man skriver en 
halv, en tredjedel, en fjärdedel och så vidare i 
bråkform.

Mu/ bild 

På musiken övar vi julsånger för fullt. Barnen 
får även testa olika instrument.

På bilden gjorde vi vinterbilder av återvunnet 
tidningsmaterial.

På elevens val skrev barnen frågor och 
gjorde tipsfrågor kring det ämne de valt att 
bli experter på. De skrev jättebra frågor och 
vi ser nu fram emot redovisningarna där 
barnen får lära av varandra.

Händer nästa vecka…

måndag: simning. Glöm ej: simkläder, cykel 
och hjälm.

tisdag: lämna in läxor. ny läs och skrivläxa
             Matteläxa geometri

onsdag: 
   

torsdag: läxhjälp

fredag: idrott

Övrigt

Idag hade vi en supermysig pysseldag. 
Barnen var så glada och det märktes att de 
sett fram emot denna dag. De fick under 
dagen pyssla julpynt till granen, baka 
pepparkakor, färglägga julkort, leka jullekar 
och titta på Sunes jul. Det var roligt att blanda 
grupperna så de fick träffa och prata mer med 
barnen i 3a och 3b. De var så positiva till allt 
under dagen- Roligt!

På måndag är det simhall igen. Ta med cyklar 
oavsett väder, skulle det bli kallare och det 
finns risk för halka, så tar vi beslutet på 
morgonen att ställa cyklarna och promenera.

Grattis till er som var med och vann 
klasshandbollen som HK Varberg anordnade. 
jättekul! Mikaela hälsar att en simtävling, likt 
handbollstävlingen, är planerad från Varberg 
Sim. Om era barn vill ordna ett lag och har en 
förälder som vill coacha kan ni kontakta mig 
så skickar jag er mer information.




