
 

 

 

Årskurs F-3 

Vecka 9 

För alla 
 

Idrott och hälsa 
Friluftsförmiddagen ställde vi in då hela skolgården mer eller mindre var översvämmad. Men 

korvgrillning vart det ändå, så härligt att få umgås med eleverna på det sättet, det verkade som att 

det var uppskattat även av dem :)  

Årskurs 1-3 har pratat om Nödsituationer den här veckan i och med alla hjärtans dag. Vi har pratat 

om hur vi larmar, vad det är viktigt att vi säger till personen från larmcentralen samt vilka som kan 

rycka ut när vi ringer 112. Åk 1-2 har även pratat om hur vi kontrollerar om en person andas, hur vi 

ger fria luftvägar och hur vi lägger en person i stabilt sidoläge. Detta kommer även åk 3 att gå igenom 

efter lovet. I åk 3 pratade vi även om L-ABC i måndags.  

 

Efter lovet kommer vi jobba med motorikträning på olika sätt för F-2 och åk 3 kommer fokusera på 

samtal om egna upplevelser av aktiviteter, där det kan komma att bli rätt svettigt under passets 

gång.  

Ha ett härligt sportlov och försök komma ut och vara fysiskt aktiva en stund varje dag :) 

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

Ha en fin helg! 

Hälsningar Hannah 

Information från Fritids 
Hugin 

Vi fortsätter med våra grupper mån-onsdag, torsdag är vi i skolskogen efter 

mellanmålet, fredag dansar vi. 

Grupperna har varit uppskattade 

 

Vibyskolan 
 

mailto:Hannah.lind@edu.habo.se


Munin 

 

 

F-klass 
Nu är det en veckas sportlov och vi ses igen vecka 9. 

Då fortsätter vi att jobba på i svenska och matte.  

Idrott och utepass i skogen varje vecka. 

Trevligt sportlov till er alla! 

 

 

Årskurs 1. 
Läsläxa som vanligt tills på torsdag, kap.11. 

Detta kommer vi att arbeta med v.9: 

Sv: Bokstaven P 



Ma: Subtraktion 

Eng: Clothes 

No: NTA-temat “Balansera och väga” 

Trevlig sportlov! 

 

Årskurs 2  
SV: På grund av DLS-proven så har vi inte hunnit lyssna på läsläxan på fredagen men vi läser upp den på 

måndagen direkt efter lovet. Ny läxa till fredagen den 4 mars kap 17. 

Ma: Nu har vi några veckor då vi inte arbetar med matematiksatsningen TRR. Vi kommer då arbeta med 

områden som TRR inte omfattar t ex klockan, mätning, geometri... Parallellt med arbetet kommer vi 

genomföra Skolverkets bedömningsstöd i matematik för år 2.  

NO/SO/BILD: Vi fortsätter arbetet om rymden några veckor till.  

Trevligt sportlov! 

Årskurs 3 
Inga läxor till denna vecka men de får gärna gå in och öva på de tilldelade uppgifterna i matematik på 

Bingel. Absolut inget krav utan bara om de vill. 

Vad vi jobbar med: 

Sv: Läsförståelse och olika texter. Veckans ord “tj”. 

Ma: Vinklar och geometriska former. 

Eng: Skolmaterial. 

So: Redovisningar av kulturvandringen, veckans nyheter och värdegrund. 

No/Teknik: Rymden. Vi fortsätter att skapa våra tittskåp om rymden. 

Trevligt sportlov! 

Hälsningar  

Maritha och Marja. 

Läxor 
 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag  Ta med boken till 
skolan.  

 

Tisdag    

Onsdag    



Torsdag  Läsläxa, kap 11   

Fredag  Läsläxa kap 17  

 

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: 0171- 526 56 

Skolsköterska: 0171-528 60  
 

 

Trevlig helg! 

Hälsningar 

Vibyskolans personal 

 


