
Veckobrev för vecka 35-36                          Uppsala 30/8, 2018 

 

Hej alla föräldrar! 

Det har varit en bra vecka där vi också fortsatt att arbeta in rutiner och andra arbetssätt. Klassen 

hade en vikarie i onsdags då jag var iväg på utbildning och oj vilka fina ord vikarien skrev: ”Dagen har 

gått jättebra. Eleverna har varit mycket hjälpsamma. En otroligt fin klass du har! Jätteroligt att 

vikariera i din klass! Jag kommer gärna tillbaka om det blir tillfälle”. Man blir glad och stolt.   

Välkomna till föräldramöte på onsdag den 5/9, kl. 18.30. Vi startar i matsalen. Skolfotograferingen 

kommer att ske i v. 38. Bekräftar vilken dag när det är klart. 

I torsdags började en ny elev i klassen som heter Talha. Familjen kommer ursprungligen från Pakistan 

och har de senaste två åren bott i Boston, så engelska kan han prata vilket är en bra stimulans för oss 

alla. Vi hälsar honom välkommen till klassen!  

Nu på tisdag 4/9 är det dags för Gunstadagen. Det är en friluftsdag då vi går till Gunstaparken där 

barnen går runt på olika lekfulla stationer i tvärgrupper tillsammans med andra elever i skolan. 

Ansvariga för grupperna är eleverna i årskurs sex. Skolan ordnar med lunch på plats. Barnen får ta 

med sig kompletterande matsäck om de vill.  Vi startar som vanligt i klassrummet på morgonen och 

slutar som vanligt denna dag. Tänk på att barnen har på sig kläder efter väder.  

Läsläxan har delats ut. Denna gång fortsätter berättelsen om Asta, Bea och Cesar i ”Diamantjakten”. 

Till läxan har de återigen en läxbok där de ska träna läsförståelse genom att besvara frågor och utföra 

uppgifter. Det är viktigt för barnens läsning att de tränar noga och så många gånger de behöver för 

att läsa flytande varje torsdag i skolan.  

Veckans matteläxa ligger på NOMP – väldigt viktigt att barnen gör sina läxor där. Dessa läxor har en 

deadline och stängs på torsdagar när barnen ska lämna in läxorna. Bifogar information gällande 

läsläxan i papperkopia samt inloggningsuppgifterna till NOMP. Titta i barnens väskor! 

Nästa vecka, v.36 

Måndag Idrott ute (ombyte, duschning) 

Tisdag Gunstadagen! Utedag – kläder efter väder. Skolan serverar korv med bröd 

och festis (kompletterande matsäck får tas med om man vill). 

Onsdag Idrott ute (ombyte, duschning) 

 Föräldramöte, kl. 18:30  

Torsdag Läxor lämnas in! 

  1. Läsläxa kap.1 ”Resande nallar”, s. 8-12 + läxbok s. 3 

 2. Matteläxa: NOMP ”Läxa v. 35-36” (+ extra mattegåtor om man vill ta hem) 

 

          Ha en mysig helg! / Stina och Monica 


