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Veckan som gått: Vi har haft studentbesök av 4 studenter som genomförde två lektioner
med klassen. Temat var rättvisa och de fick både göra lekar/övningar ute och inne. Det blev
intressanta diskussioner.
Vi har också haft en minifriluftsdag, i regnet… Eleverna kämpade på trots vädret och var
jätteduktiga! De hoppade höjdhopp, längdhopp, kast med boll och sprang 60 meter.
Vi har jobbat med årstider och olika väder på engelskan. De har fått träna på att fråga
varandra vilken årstid som de tycker bäst om med mera.
Under matematiklektionerna har vi jobbat med algoritmer med växling och tränat på att
avrunda tal. Vi har räknat ungefär hur mycket olika saker kostar tillsammans
(överslagsräkning).
Under SO-lektionerna jobbar klassen med jordens skapelse och hur livet på jorden skapades
från början, enligt vetenskapen. Det har verkligen fångat elevernas intresse.
Vi har även hunnit med ett par detektivuppdrag i svenskan.
Nästa vecka: Terminens sista vecka består ju endast av 2 vanliga skoldagar och sedan är det
avslutningsdagen på fredagen. Vi samlas som vanligt kl 8:20 i klassrummet och sen går vi
tillsammans till matsalen klockan 10 för att se tvåornas uppträdande. Efter avslutningen
samlas vi åter i klassrummet och klassföräldrarna bjuder då barnen på fika. Jag räknar med
att vi är klara ca kl 11.00. Därefter finns fritids för de elever som behöver.
Vi kommer att byta klassrum till hösten, till det klassrum som 5b har nu. Därför vore det
jättebra om ni kan skicka med barnen en påse till skolan som de kan lägga alla sina saker
som de ska ha med sig till nästa klassrum. Vi har soppåsar på skolan men de går sönder så
lätt.
Idag fick eleverna med sig en blå pappmapp hem och i den ligger resultaten från nationella
proven i svenska och matematik.

Vecka 22
Måndag

LOV

Tisdag

LOV

Onsdag

Torsdag

Ta med en tom
påse!

Fredag
Samling i
klassrummet kl
8:20
Avslutning
10.00

Sommarlov!

Läxor: Inga läxor

Hoppas att er discokväll blir lyckad! Barnen är väldigt laddade 

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

