Vibyskolan
Årskurs F-3
Vecka 16
För alla
Skolledning fram tills en ny rektor är rekryterad: ‘
Susanne Robertsson har tillsammans med Annmari Lott delat ansvar kring rektorsfrågor i verksamheten.
Susanne är formellt tillförordnad. Övergripande verksamhetsansvar har Malin Olsson (verksamhetschef).

Idrott och hälsa
Planen är att vi ska börja med idrott utomhus måndag vecka 17 (25/4). Detta kan komma att ändras

om det fortfarande är väldigt kallt, jag återkommer om det men hoppas att vi kan gå ut då.
Simskola vecka 20, endast för elever som inte klarat målet och får en separat kallelse.
F-klasserna har jobbat med olika teman denna vecka. Ena klassen lekte en kull lek och den andra klassen
lekte “familjen Olsson firar påsk” och tränade koncentrationen och fokuset genom att kasta och fånga
bollar i ring samt att vi lekte “alla barnen” på slutet. Efter lovet tänker jag att de byter så att båda
klasserna har gjort båda lektionerna.
Denna vecka har eleverna stått för inspirationen till lektionerna för ettan och tvåan. Vi har lekt kinesiska
muren och gjorde en variant där de fick slå en tärning innan de sprang iväg oh beroende på vad tärningen
visade så skulle de göra olika saker. Andra lektionen hade vi motorikträning med olika gymnastikstationer
och lite jonglering. Vi har haft väldigt bra lektioner och så fina framsteg har gjorts hos eleverna! De vill
prova nya saker och hjälper varandra, det värmer i hjärtat att se!
I trean har vi jobbat med bollkontroll denna vecka. I måndags jobbade vi med basketbollar och eleverna
fick börja med att dribbla bollen, passa varandra och på slutet spelade vi små matcher (två små lag på en
korg). I onsdags byggde vi upp stationer där vi tränade prickskytte och tränade med olika typer av bollar
och sporter, bland annat innebandy, handboll, fotboll, basket, kasta prick med ärtpåsar och skjuta iväg en
badmintonboll så att den landar i en rockring på golvet. Så många som hjälptes åt, gav varandra tips och
trix och hejade på varandra. Så fint att se!

Information från Fritids
Vi har nu lämnat ut “sollappen” där ni fyller i ert behov av omsorg under sommarlovet. Fritids är stängt för
planeringsdagar måndag 13/6 (v.24) och torsdag och fredag 11-12 augusti (v.32)

Hugin:
Mån- ons Vi fortsätter med våra grupper.
Torsdag Musiklek för åk 1, har vi räknat rätt är det sista gången. Vi övriga går till skolskogen och
stallet.
Fredag veckans wow.

Munin

F-klass
Vi har funderat på hur vi ska få vår läs/fruktstund så lugn, som vi vill ha den. För att barnen ska kunna
fokusera på läsningen, rekommenderar vi en så “enkel“ frukt som möjligt.
Matte; TRR (tänka, räkna och resonera i förskoleklass) Vi undersöker talraden 1–20
Svenska; Ett kapitel i Lyckostjärnan med tillhörande uppgift i arbetsboken
NTA; Vi jämför avstånd
OBS! Tider för utvecklingssamtal finns att boka på våra respektive ytterdörrar
GLAD PÅSK

Årskurs 1
Alla elever har tillgång till Polylino, en digital boktjänst med hundratals böcker med ljud, bild och text
anpassade för F- 9. Användarnamn är elevens förnamn. efternamn@edu.habo.se. Lösenordet är
12345678.
Denna vecka arbetar vi med:
Matte: Ental och tiotal, problemlösning
Svenska: Bokstaven B, faktatext.
No/So: Bondgården.
Läsläxa till torsdag är kap.17.

GLAD PÅSK!

Årskurs 2
SV: Berättelser i dåtid eller nutid.
Ma: Multiplikation med heltal samt halvtal.
NO: Snart är det dag för våra fjärilslarver att komma till oss och vi startar upp vårt NTA tema om fjärilars
liv, ska bli så spännande.
Bild: Fjärilar
GLAD PÅSK

Årskurs 3
Barnen har kämpat bra med de nationella proven i svenska. Både ni och barnen kommer få ta del av
proven när alla proven är genomförda och rättade. Under vecka 16 börjar vi med de nationella proven i
matematik.
Vad vi jobbar med:
Sv: Vi börjar med temat forntiden.
Ma: Statistik och sannolikhet samt nationella prov.
So: Vi börjar med temat forntiden.
Eng: Månader.
Teknik: Vi fortsätter att lära oss mer om lagring.
Jag och Marja önskar er alla en GLAD PÅSK

Läxor
Årskurs 1
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Årskurs 2

Årskurs 3

Läsläxa v.17
Kapitel 22

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 : 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

