
 

Årskurs F-3 

Vecka 46 

För alla 
Vi påminner om APT den 18 november. Då stänger fritids kl. 16.00.  

Idrott och hälsa 
OBS! Simskola för några elever, de som är berörda har fått mail kring detta. Simskolan är hela 

veckan (måndag-fredag). Klarar eleven målet (50m) så behöver eleven inte komma resterande 

dagar. Ni får då mail kring det.  

SKRIDSKOR tisdag v.48 för åk 2 och 3. Buss från skolan 8.00, samling 7.45 utanför respektive 

klassrum. Det finns en del skridskor + hjälm att låna, men har de egna så får de gärna ta med. ALLA 

som är på isen har hjälm. 

F-klasserna har tittat på film om kroppskontroll där de visade klipp från klättring och dans. Eleverna 

fick sedan prova hur det var med deras kroppskontroll och samarbeta genom att prova lite olika 

akrobatiska formationer tillsammans 2&2 eller 3&3. Mycket lyckat och eleverna var superduktiga!  

Ettorna och tvåorna har under veckan jobbat med öga-handkoordination där de har tränat med 

olika racket (badminton, pingis och mjuktennis). Andra lektionen lekte vi leken “röda vita rosen” där 

eleverna fick träna på att komma överens om vart de skulle gömma ett föremål och sen också ge 

ledtrådar till den grupp som letar.  

Treorna jobbade i måndags med rörelse till musik, de har lärt sig att dansa Jenka och har fått bra 

kläm på det, kul att se! I onsdags tränade vi på att kasta bollar, både över och underarmskast 

tränade de på och när de övat en stund lekte vi “Prickboll” där de ska kasta mjukbollar på en större 

boll och försöka få över den stora bollen till andra lagets sida. Denna lektion var lite rörigare än 

vanligt (mer högljudd och lite sämre fokus) men under leken jobbade de på bra! 

Information från Fritids 

Hugin F-klass och åk 1 & Munin åk 2-5 

Det är barnboksveckan vi delar gruppen i mindre arbetsgrupper vårt tema är Astrid Lindgren. 

Onsdag: Stationer på gården. 

Torsdag: Tipspromenad. OBS! Fritids stänger 16.00 pga APT 

Fredag: Sångsamling vill barnen vara utklädda så får det de, Astrid Lindgren tema på utklädningen 



F-klass 
I matten; Tal och form. Samtal och resonemang om fler, färre och skillnad. 

I svenskan; sammansatta ord 

Idrott grupp A tisdag 

Idrott grupp B torsdag 

Vi pratar om kompisrelationer och tittar på UR play “Jag gillar inte kramar” 

Helena (fru Musica) har avslutat den kommunala musikleken.  

Vi gör egen musiklek med “Sifferdansen” 

Vänligen ta hem ev vattenflaskor och ta med märkt mugg som får plats i lådan 

 

Årskurs 1 
Det har varit en hel del strul med utskicken av veckobrevet. Veckobrevet finns nu även att läsa på 

vår hemsida. 

Denna vecka är det extra simning för de barn som behöver öva mer eller missade simveckan. 

Berörda föräldrar har fått mejl med information. 

På torsdag stänger fritids kl.16.00. 

Denna vecka kommer vi arbeta med: 

Svenska: Bokstaven I samt skriva små berättelser. 

Matematik: Sambandet mellan addition och subtraktion samt längd. 

Engelska: Djur 

So: Kristendomen, Gamla Testamentet 

Läsläxa till på torsdag, kap 2. 

Årskurs 2  
Denna vecka är det extra simning för de barn som behöver öva mer eller missade sim-veckan i ettan. 

Berörda föräldrar har fått mejl med information. 

Matematik: Tema 2 Olika subtraktionsuttryck samt addativa situationer som hjälp vid 

problemlösning.  

Svenska: Kapitel 9 i Diamantjakten 

Engelska: The body words: mouth, nose, eye, arm, hand, leg, ear, hair, foot, head.  

NO: NTA Vi fortsätter att testa vad olika material väger genom att använda våra balansvågar.  

So: Kristendomen, Nya Testamentet 

 



Årskurs 3 
Denna vecka är det restsim för några. Mail har skickats till de berörda. .  

På torsdag är det personalmöte. Fritids stänger kl. 16.00. 

Nya matteläxan delas ut på måndag. Läxan är till måndag v. 47. 

Denna vecka jobbar vi med: 

Sv: Berättande texter och faktatexter. 

Ma: Division och multiplikation. 

So: Grupparbete om de olika religionerna. 

Eng: Känslor. 

Teknik: Tekniska hjälpmedel. 

Läxor 

 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag   Nya matteläxan delas ut. 

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag  Läsläxa kap. 2  Läs- och skrivläxa kap. 

10. 

Fredag  Läs och skrivläxa. kap 9  

 

Kontaktinformation 

Sjukanmälan: 0171- 528 00 (talsvar Dexter).  

Du kan också anmäla frånvaro via internet (med BankId) 

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: 0171-528 60  

Bibliotekarie Elisabeth Sundling mail elisabeth.sundling 

 

 

Trevlig helg! 

Hälsningar 

Vibyskolans personal 

 

 


