
 

 

 

Årskurs F-3 

Vecka 19 

För alla 
Hopprepsutmaningen har dragit igång med full styrka och eleverna har varit otroligt engagerade och 

hoppat, hoppat och hoppat! Så kul att se hur det tränar och lär sig mer. 

Skolledning 

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). 

Skolavslutning 10 juni 

Skolavslutningen i år blir traditionsenlig ute på skolgården med alla klasser gemensamt och elevernas nära 

och kära är varmt välkomna. Eleverna kommer till skolan 9:15, samling vid flaggstången. Anhöriga tar 

plats i backen för att ta del av programmet som startar 9:30. Egen picknickkorg medtages om man vill. 

OBS! Ny tid för föräldrarådet är måndag den 23 maj kl 18:00-19:00 

Idrott och hälsa 
F-klasserna har under veckan jobbat med hopprepsutmaningen, de har varit superduktiga och flera av 

dem har knäckt koden hur de ska få till det med timing när de hoppar och vevar själva. Så kul att se!  

Ettorna har också hoppat en del på lektionen men också orienterat. Fantastiskt hur de redan nu läser av 

kartan så bra!  

Tvåorna är supersäkra på kartan och har fått göra en orientering med gåtor, några var superkluriga och 

några var lite vanligare som de redan hade hört. Sen har de också hoppat hopprep, och vilket ös det var!  

Treorna gjorde en stjärnorientering (en kontroll per karta och så kommer de tillbaka till startpunkten varje 

gång de har hittat en kontroll och så får de en ny karta) i onsdags. Treorna har jobbat på bra med den nya 

kartan över futurum, vissa tycker att det är lite klurigt, men det går stadigt framåt. I måndags spelade vi 

multibrännboll (som vanlig brännboll men det finns flera saker att välja mellan att slå ut och inte bara 

med vänligt brännbollsracket och tennisboll).  

Vibyskolan 
 



Information från Fritids 
Tisdag 10/5 firar vi fritidshemmens dag! Vi har gemensamt mellis sedan har vi lite olika aktiviteter ute på 

gården mellan kl 14-16, ni är välkomna att delta. 

Hugin: 

Måndag: Skogen på andra sidan vägen. 14-ca 15.30 

Tisdag Vi firar fritidshemmens dag 14-16 

Onsdag-torsdag Grupper 

Fredag Veckans wow 

Munin 

 

F-klass 
I veckan har barnen fått vara tillsammans, vid ett par tillfällen, i de grupper som det kommer att bli i 

årkurs 1.  

Vi delar ut texten till vår avslutningssång för de som vill öva hemma.   

Idag delas läxa ut till barnen, som ska vara tillbaka på tisdag. 

Onsdag får barnen ta med sig en leksak (ej vapen) som får plats i ryggsäcken. 

Svenska; Lyckostjärnan med tillhörande arbetsbok 

Matte; fortsätter med klockan, hel och halvtimmar 

Kamratskap: Samarbetslek 

NTA: Mäta med olika måttenheter  

 



Årskurs 1 
Sv: Vi fortsätter med att arbeta klart med bokstäverna. 

Ma: Dubbelt och 10-hopp 

Eng: Family 

No: Årstider, fåglar 

Bild: Fåglar 

Läsläxa till torsdag – kap 20. 

Årskurs 2  
På fredag den 13 maj får vi besök av brandkåren som kommer prata och lära om brandsäkerhet.  

Sv: Sista kapitlet i Diamantjakten så vi arbetar klart de sista arbetssidorna. Läsläxa kap 25 till fredag.  

Ma: Syftet med veckans matematiktema är att läsa av och använda tabeller på olika sätt. 

NO: Nu har våra larver anlänt och de håller på att växa till sig rejält. Det är så kul att följa. Vi 

forskarom hur de utvecklas och skriver faktatexter om deras utveckling. 

Eng: Vi övar in korta pjäser med tema butterflies.  

Bild: Vi gör naturmandals ute i form av fjärilar som vi sedan målar av i klassrummet.  

 

Årskurs 3 
Några viktiga datum: 

- 18/5 är det utflykt till Häggeby skolmuseum. Ingen matsäck eller fika behövs. 

- 31/5 är det utflykt till Historiska museet. Lunch tas med från skolan. Om man vill ha med sig egen 

lunch så meddelar man mig det via mail. Mer information om utflykten kommer närmare. 

Vad vi jobbar med: 

Sv/So/Bild: Tematiskt arbete om forntiden. Just nu arbetar vi med jägarstenåldern. 

Ma: Klockan samt nationella prov. 

Eng: Djuren på bondgården. 

Teknik: Teknik i köket. 

Hälsningar 

Maritha och Marja. 



Läxor 
 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag   Matteläxan lämnas in: 
Klockan. 

Tisdag   Ny matteläxa delas ut. 

Onsdag    

Torsdag  Läsläxa kap.20  Svenska läxan lämnas 
in: Faktatext om 
jägarstenåldern. Ny 
läxa delas ut. 

Fredag  Läsläxa kap 25   

 

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 

 


