
Brevet hem v.11 
 
Våren kom visst av sig. Landskapet täcktes helt plötsligt av snö, men det kan ju 
tänkas att den inte ligger kvar särskilt länge.  
 
Vi har börjat jobba med landskapet Dalarna den här veckan. Är det någon som 
har en dalahäst eller något annat som har en anknytning till Dalarna hemma?  
 
Vi har också startat upp ett skrivprojekt som kallas "Huset". Eleverna har fått 
rita ett hus (med lägenheter) med minst 4 fönster. De kommer få olika 
skrivuppgifter kring det hus de har ritat. 
 
Eleverna har fått svara på en enkät (GR-enkäten, som innan kallades för 
MARKÖR-enkät) digitalt. Frågorna har till exemplet handlat om trivseln i 
skolan och hur stor hjälp de uppfattar att de får av läraren. 
 
Några av eleverna har börjat göra sin första registrering med en nyckel, s k 
Yubikey. Första gången som de loggar in kommer Yubikey att knytas till 
barnets användarnamn. När eleverna loggar in nästa gång så känner den igen 
eleven. De som har gjort klart registreringen har fått ta med sig sin Yubikey 
hem. Den sitter i ett snöre och den är namnad. Yubikey är personlig och man 
måste ha sin egen. I hela mars fungerar det gamla sättet att logga in. All 
information och manualer ligger under Logga - in -sidan på kommunens 
hemsida. De uppdateras kontinuerligt. Ni, föräldrar, behöver skaffa en e-
legitimation, för att kunna följa ditt barns utvecklingsplan. Läs mer här:  
http://lerum.se/Om-Lerum/Kommunens-organisation/For-dig-som-ar-
personal/Vardnadshavare-i-Lerums-kommun/ 
 
Läxor v.11 
Onsdag: Eleverna ska skriva vad de tror att GEOMETRI är.  
Fredag: Engelska. Ett arbetsblad. Barnen ska intervjua familjen (föräldrar, 
syskon, mor- och farföräldrar, vänner etc) om vad de äter till frukost. De får 
kryssa i en färdig tabell. 
 
Tänk på att det är studiedag den 12/3, alltså på måndag. 
Röselidsshowen är den 19 mars. Den 27 mars besöker skolinspektionen skolan. 
 
Hälsningar Karin 


