
 
 

                                               
Veckobrev v.3 
 
Då är vårterminen 2012 i full gång. Jag hoppas att ni alla har haft ett trevligt jul- 
och nyårsfirande! Det var ju synd att vi aldrig fick uppleva en vit jul i år, men 
några av er har kanske fått uppleva det ändå, men på annan ort. 
 
Under vecka två har börjat ha lektionspass, där vi riktar in oss på att träna på de 
mål, som är inskrivna i elevernas individuella utvecklingsplaner. Eleverna har 
fått sina personliga mål utskrivna och insatta i en plastficka. Jag har förberett 
med att ta fram olika material, så eleverna själva kan välja hur de tränar för att 
uppnå sitt mål. 4:orna har varit jätteduktiga på att komma igång med sina 
uppgifter. De har även fokuserat, trots att de har arbetat med olika saker i 
klassrummet. När barnen har visat att de har uppnått sitt mål (det kan vara 
genom muntlig eller skriftlig diagnos eller redovisning), kan vi sätta upp nya 
mål. 
 
Under vecka 3 och 4 kommer vi att lägga tyngdpunkten på att jobba med att 
läsa, skriva och förstå faktatexter på svenskan. Detta kommer att bli målet för 
dessa två veckor. Givetvis jobbar vi med de övriga ämnena också. Målet 
kommer att presenteras för klassen på måndag v.3. 
Vi har börjat jobba med vikingatiden. På SO-lektionerna blir det också ett fokus 
på att förstå faktatexter om vikingar. Läs vår LPP, som bifogad fil. 
 
Tisdagen den 17 januari på skoltid hade vi planerat in att ha en invigning för 
hela skolan av vår nya aktivitetspark. 4:orna har planerat innehållet för 
invigningen. Just i skrivandets stund är staketet runt parken fortfarande kvar. Vi 
har fått olika besked om, när parken är helt klar. En invigning kommer att bli av, 
men jag är osäker på om invigningen kan bli av just i nästa vecka. Besked 
kommer. 
 
Äldre elever kommer imorgon, 12/1, och berättar om Hållbar utveckling i 
klassen. 



 
Under nästa vecka kommer läxorna äntligen igång igen!  
 
Läxor v.3 
Läslogg hela veckan. 
Onsdag:  Faktatext om vikingatiden. Eleverna ska läsa texten och svara på 
frågorna. Läxan delas ut på måndag. 
 
Fredag:  Engelska glosor och text. Glosorna skrivs in på måndagen. 
 
Många hälsningar ����� 
 


