
 
 
 
 
 
 
 
Brevet hem v.4 
Det känns lite tomt i 4:ans klassrum, men nu har vi börjat bli fler i klassen igen. Härligt! I 
slutet av förra veckan var vi bara 13 elever, då några var lediga eller sjuka.   
 
Vi fortsätter att arbeta med vikingatiden. Eleverna verkar intresserade. Vi läser faktatexter, 
jag berättar, vi ser filmer om vikingar och vi arbetar praktiskt. Tillsammans med Susanne 
kommer 4:orna få bygga en vikingaby.  
 
Läxor v. 4 
Läslogg hela veckan. 
Onsdag: Redovisa en nyhet, som man har valt hemma. Ges redan idag, fredag. 
Torsdag: Matteläxa om statistik. Ett arbetsblad. Ges redan idag, fredag. 
Fredag:  Engelskaläxa. Ett arbetsblad. Läxan ges på måndag. 
 
Jag har skapat ett konto på en internetsida, där eleverna kan gå in och öva på glosor. Än så 
länge finns endast glosorna från Chapter 13 inlagda, men jag kommer att utöka. Det är då 
bara att klicka på vilket kapitel man vill träna på. Gå in på denna sida: 
http://spellic.com/swe/anvandare/kbucht.1676877.html 
Välj Chapter 13 under rubriken Övningar. Välj därefter på vilket sätt du vill träna på 
glosorna. Man kan välja både vanligt förhör och man kan också välja mellan de mer 
spelliknande sätten. 
 
Skolsköterskan Anette har börjat hälsosamtal med var och en. De hålls på måndagar och 
onsdagar, då Anette är på vår skola. 
 
Vi har haft grupparbete om olika landskap i Sverige. Grupperna börjar bli färdiga och de ska 
redovisa sina arbeten för klassen.  
 
Fr.o.m nästa vecka kommer vi att anteckna dagligen hur eleverna tar sig till skolan och man 
får poäng efter hur man har tagit sig dit.  
 
Poängsystemet ser ut så här: 
Gå 5 p 
Cykla 4 p 
Åka buss/tåg 3 p 
Åka bil 0 p 
 
Resultatet kommer att mejlas till en av de gymnasietjejer som var på besök i klassen och 
pratade om Hållbar utveckling. Priset till den bästa klassen är ett besök på Universeum. 
 
Jag ser framemot en ny arbetsvecka, men först ska jag ha helg. Ha en trevlig helg, allihop! 
Hälsningar Karin 


