
�

�

� �

ARBETSLAG F-3B  Telefon 0302-52 19 26, 073-684 44 39  www.lerum.se/roselid  
 

��������	������������	
	�������
�����	��������������������������������������������������

Veckobrev 5 - 2013  Bloggen: http://roselidf3b.wordpress.com 

VECKOBREV 

Oj, vad tiden går fort! Tänk om det fanns en tidbroms man 
kunde använda. Snart är det påsklov och flera roliga 
aktiviteter på gång.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

DETTA HAR VI JOBBAT MED 
Treorna har satt igång med nationella prov. Alla treor har 
hunnit göra den muntliga delen i både svenska och 
matematik. De har också gjort en del, som de har jobbat 
enskilt med i matematik. Eleverna har under provets gång, 
tagit det lugnt och blivit påminda om att titta genom sitt prov 
innan de har lämnat in. Finns det några oklarheter hur de har 
löst uppgiften, har de chansen att berätta muntligt sin 
tankegång.   
 
Ettorna  jobbar med mätning. De skapar till exempel en egen 
meter med hjälp av pärlor. 
 
Både tvåor och treor har börjat jobba med volym i 
matematik. Vi har jämfört olika förpackningar och vad de 
innehåller. Se bifogat dokument. Bakläxan ska vara gjord 
senast den 28 mars. Ni kan maila Karin era kommentarer: 
karin.bucht@utbildning.lerum.se 
 
Treorna har i svenska, börjat skriva dikter. Detta kommer de fortsätta med även i 
nästa vecka. Tvåorna har börjat jobba med vokaler i svenska.  
 
På idrotten har en elev fått hålla en lektion för sina klasskamrater. Eleven hade 
planerat och utförde en hinderbana. 
 
I engelska med Wailet jobbas det med vad olika klädesplagg heter. 
 
Ettorna har börjat skrivit meningar, när de jobbar med Trageton.  
 
VAD JOBBAR VI MED? 
På fredag den 21/3 kommer vi att uppmärksamma Earth Hour, som är nu på lördag 
kl. 20.30 - 21.30,. Detta kommer vi göra genom att berätta och diskutera om vad 
Earth Hour innebär för eleverna och om varför vi har Earth hour.  

F-3 B har fått besöka vårt fina bibliotek på skolan. De har fått genomgång i hur man 
letar efter böcker i biblioteket och vilka regler, som gäller där. De elever som har haft 
med sig lånekort, har även fått låna böcker där.  

AKTUELLA DATUM 

26 mars 
Skridskor 
 
28 mars 
Påskpyssel 
 
Vecka 14 
Påsklov 
 
25 april 
Öppet hus 
 
8 maj 
Besök av en 
rovdjursexpert 
 
28 maj 
Vattenpalatset för år 2-3 
 
30 maj 
Friidrottsdag för år 2-3 
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Tisdagen den 26 mars åker vi skridskor. Kom ihåg att ta med en rejäl matsäck, 
hjälm, skridskor och ta på varma kläder. Vi saknar fortfarande lappar från några 
elever. Om ni behöver hjälp med att låna skridskor, är det särskilt viktigt att lämna in 
lappen. 

På skärtorsdagen kommer vi jobba med varför vi firar påsk och vi kommer även ha 
påskpyssel den här dagen. Det blir en riktig påskdag! Alla är lediga på långfredagen 
och då väntar påsklovet. Om ni har äggkartonger, toalettrullar eller 
veckotidningar önskar vi att ni tar med dessa till skolan senast onsdagen den 27 
mars. 

 

YTTERLIGARE INFORMATION 
Inför vårt besök på Nordens Ark i juni, behöver vi veta om vi har elever som är 
pälsdjursallergiker. Meddela oss via kontaktbok eller mail om ert barn inte tål 
pälsdjur. 
 
Kvarglömda kläder finns i plastpåsar i vårt arbetsrum. Fram till torsdagen den 28 
mars finns de kvar. Sedan slängs kläderna.  
 
Wailet är ledig vecka 13 för att göra skidbackarna osäkra! ;)  
 
 
Med vänliga hälsningar från oss i arbetslaget F-3B 

  


