
 

 

 

Årskurs F-3 

Vecka 5 

För alla 

Information från Fritids 

HUGIN 
 

Veckan som varit.  

På grund av Covid-19 skall vi vara ute så mycket som möjligt, dock har vädret ställt till det lite för oss så vi 

har varit inne mer än önskvärt. Många barn har varit blöta så se gärna igenom deras kläder om de kanske 

behöver lagas eller impregneras.  Dessutom är det oerhört halt på flera ställen på skolgården. 

 

Vi har annars haft en fantastisk vecka med eleverna och vi kan meddela att det går glädje på Hugin och 

det är oerhört smittsamt. 

Veckan som kommer 

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 

Utelek på gården. 
 

De som vill får 
prova olika 
färgtryck i ateljén. 

Vi går till skogen 
och är tillbaka 
ca.16.00 

“Min Hobby” 
Barnen berättar 
om sina 
fritidsaktiviteter 
och håller ett 
föredrag för 
övriga fritidsbarn i 
lekhallen. 

Veckans WOW! 

F-klass 
Vi uppfattar det som att barnen var glada över läxan de hade i veckan. De önskar att få flera läxor. 

Leksakerna barnen hade med sig berättade de om för varandra och tillsammans reflekterade vi över 

likheter och skillnader mellan leksakerna. 

Vibyskolan 
 



Nästa vecka:  

Svenska: Vi presenterar bokstavsljudet R och symbolen, som vi arbetar med på olika sätt 

Matematik: Vi fortsätter att reflektera kring talet 5 och dess helhet.  

Skogen: Undersöker naturrutan 

Musiklek: Rörelser till musik och ramsor. 

Vi fortsätter att prata om matcirkeln 

Inför simhallsbesöket vecka 6 går vi genom regler och tittar på en film om simskolan 

Årskurs 1 
Vi hoppar över läsläxan denna vecka. Vi går igenom kap 9 i lugn och ro och har det kapitlet som läxa till 

vecka 6 i stället. 

Denna vecka kommer vi att arbeta med följande: 

Sv: Bokstaven U och meningar. 

Ma: Höga tal på tallinjen och “ta störst först” (tänk 7+2 istället för 2+7) 

So: Klassråd 

Eng: Winter och clothes 

Bild: Vi gör ugglor av toarullar. 

Årskurs 2  
SV: Vi arbetar vidare med kapitel 14 i Diamantjakten och nu handlar det om att skriva beskrivande 

berättelser med hjälp av berättelsekartor.  

Ma: Vi repeterar vad multiplikation är och kopplar multiplikation till tallinjen.  

NO/BILD/ ENG: Vi startar upp temat om rymden och vi kommer läsa och lära så mycket som möjligt om 

temat med hjälp av filmer, samla fakta samt arbeta praktiskt med bilduppgifter. Vi behöver skokartonger 

för att göra “tittskåp” och raketer så om ni har skokartonger, tomma äggkartonger samt tomma 

toalettrullar hemma skicka gärna med dem till skolan.   

Årskurs 3 
Tack alla elever som hjälper till att ta hem läxor till sina klasskamrater.  

Vi skulle behöva skokartonger till temat rymden, så om ni har några skokartonger med lock till övers får ni 

jättegärna skänka dessa. Vi skulle behöva totalt 13 st. 

På måndag är det tabellförhör på tabellerna 2, 4 och 8. Nya tabeller att öva på denna vecka i 

multiplikationstabellen.se är 3, 5 och 6. Eleverna har fått med sig inloggningsuppgifter hem.  

Vad vi jobbar med: 



Sv: Olika typer av texter. Veckans ord: o och å. 

Ma: Massa och volym. 

Eng: Fruits. 

No: Rymden. 

So: Veckans nyheter och värdegrund. 

Hälsningar 

Maritha och Marja. 

 

Läxor Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag   Läxförhör tabell  2, 4 

och 6. 

Ny läxa: Tabell 3, 5 och 

6 i 

multiplikationstabellen. 

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag  Ingen läsläxa  Läs- och skrivläxa kap. 

17. 

Fredag  Läsläxa kap 14  

 

Idrott och hälsa 

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 

 


