
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevet hem v.12 
 
Ännu en vecka har snart passerat. Tiden rinner bara iväg! Härliga vårdagar har 
vi haft. Man kan verkligen inte få nog av vårsolen! 
 
Som föräldrar kanske man ibland undrar en del om skolan. Grundskoleguide för 
föräldrar är utformad utifrån de frågor föräldrar ofta ställer. Grundskoleguiden 
innehåller konkreta tips på hur du i vardagen kan hjälpa ditt barn i hans eller 
hennes kunskapsutveckling. Den är också till hjälp för att förstå skolans 
fackuttryck, dina rättigheter och även dina skyldigheter. Om du vill, så kan du 
läsa grundskoleguiden här: 
http://webbshop.gleerups.se/gleerups/upload/files/nyheter/ovriga_forstasidor/gru
nd_guiden.pdf 
 
4:orna har planerat en invigning av den nya aktivitetsparken. På måndagen 
den 26 mars sker invigningen. Jag har kontaktat Lerums Tidning. Få se om de 
kan komma. Tidigare samma dag kommer också Röselidsshowen ske. 4:an 
bidrar med två nummer. Det blir ett sångnummer och ett clownerinummer. 
 
I mitten av maj kommer delar av lekplatsen (på skolgården) att flyttas till den 
nya skolgården på framsidan av den nya Röselidsskolan. Gungor och 
klätterställningar kommer att flyttas. 
 
Vi har börjat jobba med kapitlet GEOMETRI på matten. Vi har haft en 
gemensam introduktion och de har även hunnit göra ett förtest som visar vad de 
redan kan i ämnet. 
 
Nu har alla registrerat sig med sin Yubikey. Alla har fått med sig sin Yubikey 
hem. Den är personlig och är därför namnad. Förvara Yubikeyn på en lämplig 
plats hemma, så ni inte glömmer av vad den är. När det blir dags att logga in sig 
för att fylla i sin IUP, behövs Yubikeyn och inloggningen sker i fortsättningen 
på: http://www.lerum.se/logga-in. Eleverna väljer sedan För dig som är elev. 
Tänk att ni föräldrar också måste skapa en e-legitimation innan 1 april, så att ni 



kan läsa era barns utvecklingsplaner. Det finns en enkel manual till höger på 
internetsidan att följa.  
Föräldrar, läs mer här: http://lerum.se/Om-Lerum/Kommunens-
organisation/For-dig-som-ar-personal/Vardnadshavare-i-Lerums-kommun/ 
 
Jag är på utbildning i entrepreniöriellt lärande den 22-23 mars. Susanne har då 
klassen. 
 
Läxor v.12 
Läslogg hela veckan. 
Onsdag: Arbetsblad om geometri. 
Fredag: Glosor "Chapter 13". 
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