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NO/ engelska

Vi har fortsatt med flera experiment 
med statisk elektricitet.

Tea partyt blev väldigt lyckat. De 
pratade mycket och det märktes att 
de hade tränat.

SV

På svensklektionerna den här vecka har det 
främst legat nationella prov. Vi har gjort en  
gruppuppgift där vi testade målen inom 
området ”tala”.  Vi har även gjort 
läsförståelse av berättande text, samt börjat 
med provet för läsflyt. Jag fortsätter testa 
läsflyt i början av nästa vecka och hoppas 
hinna alla innan vi går på påsklov.

I övrigt har vi arbetat med olika uppgifter i 
läsförståelse samt tränat stavning. Vi har 
jobbat klart med boken Djurlunda 3.

MA

Vi har under veckan fortsatt att arbeta med 
problemlösning och repeterat olika områden 
inför nationella proven.

Vi har i matteboken fortsatt att arbeta med 
massa, räknat och omvandlat kilo och gram.

Musik/ idrott

På idrotten den här veckan har barnen lekt 
olika lekar. Krabbfotboll bland annat…

På musiklektionerna just nu är det gemensam 
sång. Veckorna kring melodifestivalfinalen, 
var det mellotema med bland annat 
omröstning. Nu har vi gått över till att sjunga 
och lära oss texter hämtade ur den svenska 
låtskatten. Vi började med Cornelis 
Vreeswijks fina visor, ” jag hade en gång en 
båt” samt ”brevet från kolonien”. Sedan gick 
vi vidare till Per Gessle och avslutade med 
Sten och Stanleys ”jag vill vara din 
Margareta”. Härlig kombination och barnen 
sjunger med för fullt. favoriten verkade vara 
brevet från kolonien… spännande text…

Händer nästa vecka…

måndag: idrott och nationellt prov(NP) läsflyt . Lämna 
in läs och skrivläxa
 
tisdag: enbart ny läsläxa

onsdag: 

torsdag: 

fredag: Långfredag

Övrigt:

Det ligger nu och fram till lovet kvarglömda 
kläder i stora entrén.

Datum att lägga på minnet:

13/4 cykelutflykt med besök på fästningen

29/5 hallandsresa. Buss utflykt till äskhults 
by och Tjolöholm slott.

Eftersom det den senaste tiden varit flera 
konflikter på rasterna och barn visat att de 
känner sig otrygga på rasten, har rektor 
beslutat att år 3 inte får vara på baksidan. 
Det är alltid en rastvakt ute för år 3( samt en 
för år 2 som har rast samtidigt) men 
området är stort att täcka i nuläget och 
barnen upplever att de inte ser några vakter. 
Nu blir eleverna samlade på framsidan och 
de vuxna finns i närheten.




