
 

 

 

Årskurs F-3 

Vecka 4 

För alla 
Påminnelse om att vi just nu med tanke på covid-19 inte vill att vårdnadshavare och syskon kommer in i 

skolan. När ni ska hämta, öppna och ropa så hjälps vi åt att skicka ut barnen. 

 

Idrott och hälsa 
Vi har jobbat vidare med motoriken denna vecka och jag är imponerad över hur snabbt eleverna tar till sig 

övningarna och hur bra de genomför dem. Många som vågar prova på och lär sig nya saker, kul att se! 

Nästa vecka är tanken att vi ska jobba med temat hälsa, men det kan komma att ändras om det är många 

borta, då hittar vi på annat istället (jag vill att så många som möjligt är med när vi jobbar med temat 

hälsa).  

Simning vecka 6.  

F-klasserna: simskola varje dag måndag-fredag 

1or: torsdag 

2or: tisdag 

3or: torsdag  

Idrotten utgår för alla klasser under vecka 6 då jag är i simhallen med andra klasser.  OBS! Åk 3 har idrott 

som vanligt måndag eftermiddag men ej onsdag eftermiddag. 

Mail till mig om ni vill nå mig: Hannah.lind@edu.habo.se  

Ha en fin helg! 

Hälsningar Hannah 

 

Information från Fritids  

HUGIN 
 

Vibyskolan 
 

mailto:Hannah.lind@edu.habo.se


Vi fortsätter med våra grupper men denna vecka blir det måndag, tisdag och onsdag. På torsdag börjar 

musikleken för åk 1 (för de som anmält sig till musikskolan). Det är kl 13.45-14.30. 

MUNIN 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG INFO 
Gemensam 
utelek på 
gårdan 

Bandy i 
lekhallen för 
de som är 
intresserade 

Vi går till 
skogen.  
Ta gärna 
med 
sittunderlag
& något att 
dricka. 
Åter ca. 
16.00 

De som vill 
får prova på 
att göra 
frigolittryck. 

Veckans  
WOW! 
 
 

Våra två 
avdelningar har 
gemensamma 
öppningar och 
stängningar. 
HUNINS barn är i 
“gamla skolan” 
kl. 14.30-16.30. 
Vi vill åter 
påminna om att 
vi vill att ni 
föräldrar 
kontaktar oss på 
fritids om ditt 
barn börjar eller 
slutar för att vi 
ska få en bra 
start eller avslut. 
Det är dessutom 
viktigt att ni 
uppdaterar i 
Dexter om ni får 
nytt 
mobilnummer. 
Ha det gott! 

 

 

 

F-klass  
Svenska: Bokstavljud. OBS! Läxa till onsdag; två arbetsblad om L o O (delas ut på måndag) 

Leksaksdag tisdag för grupp B och torsdag för grupp A. Barnen får ta med en leksak som får plats i 

ryggsäcken. 

Matematik : TRR, fortsätter med talet fem uttryckt på olika sätt 

SO: Vi gör almanackor 

NTA: Vi mäter och jämför 

Musiklek med rörelse. 

Vi pratar om Matcirkeln 

OBS! Vänligen anmäl frånvaro på Dexter varje dag, senast 7.45 

Då vädret är ombytligt, så behöver barnen ombyten för olika väder. (Bl.a Extra strumpor och vantar) 



Årskurs 1 
Denna vecka kommer vi att arbeta med detta: 

Svenska: Skrivande och bokstaven Å 

Matematik: Grupperingar och längd 

Eng: Winter 

No: Stannfåglar 

Bild: Stannfåglar 

Läsläxa (kap 8) tills på torsdag. Jag önskar att ni inte läser längre i boken än det kapitel som är i läxa. Detta 

då vi övar på att lässtrategin “Spågumman”, se nedan. 

 

Årskurs 2  
Då vi har haft stor frånvaro i klassen denna vecka så tar vi nya tag med det som vi skulle ha arbetat 

med under v 3.  

Ma: Tema 3 i matematiksatsningen. Denna cykel handlar om att undersöka multiplikation genom att 

se och upptäcka mönster i talrektanglar. Sedan går vi vidare med att se mönster i talrektanglar 

kopplat till multiplikationstabellerna.  

Sv: Vi repeterar ordklasser och vi arbetar vidare med övningarna som tillhör kap 13 i Diamantjakten. 

Läsläxa till fredag kap 13.  

NO/SO/ENG/BILD: v 4 Vi kommer repetera och befästa året, månaderna, veckodagarna genom att se 

på filmer, arbeta med olika arbetshäften kring temat samt i bild måla och konstruera modeller av ex 

våra årstider.  

Årskurs 3 
Vi har haft stor frånvaro bland elever denna vecka. Vi har inte kunnat göra allt som var tänkt. Vi får därför 

se hur mycket vi hinner med nästa vecka. 

Glöm ej att gå in och anmäl frånvaro för ert barn vid sjukdom. Ni behöver göra detta för varje dag. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla elever som hjälper till med att lämna läxor till sina klasskamrater. 

Sv: Jobbar med olika texter och läsförståelse. 

Ma: Vi avslutar bråk och går in på Massa och volym. 



No: Börjar lite smått med rymden. 

So: Värdegrundsarbete och veckans nyheter. 

Eng: Animals. 

På måndag kommer eleverna få en introduktion av multiplikationstabellen.se. De kommer få sin nya läxa i 

matematik på denna hemsida. Matteläxan är må-må, tabell 2, 4 och 8. De ska kunna dessa tabeller som 

ett rinnande vatten. 

Hälsningar 

Maritha och Marja 

Läxor 
 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag   Matteläxan lämnas in. 
 
Nya läxan i Ma 
introduceras. 

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag  Läsläxa v.8  Läs- och skrivläxa kap. 
16. 

Fredag  Läsläxa kap 13  

 

Kontaktinformation 
Sjukanmälan: 0171- 528 00 (talsvar Dexter).  
Sjukanmälan ska göras före kl. 07.45.  
OBS! Sjukanmälan måste ske varje sjukdag.  
Meddela köket vid frånvaro om ditt barn har specialkost (0171- 526 67) 
 

Rektor Göran : 0171-527 45  
Personalens arbetsrum 0171- 529 72 (Telefonsvarare) 
Fritids Hugin: 0171- 527 11 
Fritids Munin: 0171- 46 84 65 (kl. 13.30–17.30) 
Kurator Veronica: 0171- 526 56 

Skolsköterska Therese: 0171-528 60  
 

 

Trevlig helg! 

Hälsningar 

Vibyskolans personal 



 


