
 

Årskurs F-3 

Vecka 3 

För alla  
På grund av de rådande omständigheterna har vi nu satt upp lappar på ytterdörren om att ni 

vårdnadshavare inte får gå in i skolan. Vänligen respektera detta.  

Idrott och hälsa 
Välkomna tillbaka till en ny termin, så kul att träffa alla elever igen!  

 

Vi har under veckan jobbat mycket med motorik med cirkustema. Nästa vecka jobbar vi vidare med 

motoriken men riktar in oss mer mot gymnastiken.  

Jag har en idé om att vi ska skapa en lånebank med inneskor (här på Viby för F-2) ifall någon inte har 

eller har glömt sina hemma. Så har ni ett par urvuxna skor (tänk storlekar som passar ca 6-8år) som 

ni inte riktigt vet vad ni ska göra av tar jag tacksamt emot dessa 😊  

Påminner om idrottskläder och även att ta med handduk så att eleverna kan duscha efter idrotten 

(gäller ALLA klasser). Långt hår bör vara uppsatt så att det är lättare att se vad de gör och att håret 

inte hänger ner i ögonen och stör (eller fastnar någonstans).  

Vecka 6 är det simning på schemat, dagar och tider återkommer vi med närmare.  

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

Ha en fin helg! 

Hälsningar Hannah 

Hugin 

Välkomna tillbaka till en ny termin! 

Lite nya rutiner: 1:ornas dörr låser vi 16.30 då har de hämtat sina kläder och väskor till Fritidshallen. 

Nu när vädret svänger som det gör så se över att det finns extrakläder i lådorna. 

Vi kommer fortsätta att dela gruppen i tre grupper tisdag, onsdag och torsdag efter mellanmålet och 

fram till ca kl 15. På måndagar har vi gemensam lek på gården och på fredagar har vi veckan wow. 

Tex just dance, film mm. 

 

mailto:Hannah.lind@edu.habo.se


 

Munin 

Välkomna tillbaka till en ny spännande termin. De barn som går på MUNIN kommer att vara 

i nya lokaler uppe på gamla skolan kl.14.30-16.30. Där finns möjligheter till massor av roliga 

aktiviteter och rekreation. Vi kommer att ha gemensamma öppningar och stängningar på 

HUGINS avdelning.  

Då en elev börjar eller slutar så är vi tacksamma om ni föräldrar meddelar oss som jobbar på 

fritids, så att vi kan få en fin start eller avslut med ert barn. 

Ha det gott! 

 

 

F-klass 

Vi vill tacka för alla fina och goda julklappar! 

No: vi startar upp temat ”Jämföra och mäta” På tisdag ber vi att barnen tar med sig ett gosedjur som 

är mindre än ett A4papper (vi ska mäta och jämföra) 

Ma: vi fortsätter med att ”tals helhet och delar” inom TRR. 

Sv: vi har startat upp med olika bokstavsljud.  

So: Börjar vi med årstiden vinter. 

Musiklek: vi dansar och reflektera kring nyttan av att röra på sig.  

Vi vill upplysa er om att det är simskola vecka 6 mer information kommer senare 

Barnen i B behöver ta med sina ytterkläder hem på kvällen då deras igång är låst på morgonen.  

Var vänlig att använda skolans parkering för att undvika trafik bakom skolan.  

Årskurs 1 
Välkomna tillbaka till en ny termin!  

Tack för de fina presenterna som jag fick till jul. 

Denna vecka kommer vi att arbeta med detta: 

Ma: Tiogrupperingar samt klockan (hel- och halvtimme) 

Sv: Bokstaven K. Skriva med hjälp av sekvensbilder. 



No: Näringskedja 

Eng: Winter 

Årskurs 2  
Välkomna tillbaka till vårterminen det har varit så trevligt att träffas igen.  

Tack för alla fina och goda julklappar! 

Vi har börjat att arbeta med Bingel som är ett träningsprogram i olika ämnen. www.bingel.se 

Eleverna kan arbeta med en del övningar hemma om de vill. Eleverna loggar in med egna 

inloggningsuppgifter som de har fått skriva upp.  

Ma: Denna vecka startar Tema 3 i matematiksatsningen. Denna cykel handlar om att undersöka 

multiplikation genom att se och upptäcka mönster i talrektanglar.   

Sv: Vi repeterar ordklasser och vi arbetar vidare med övningarna som tillhör kap 12 i Diamantjakten. 

Läsläxa till fredag kap 12.  

NO/SO/ENG/BILD: v 3-4 Vi kommer repetera och befästa året, månaderna, veckodagarna genom att 

se på filmer, arbeta med olika arbetshäften kring temat samt i bild måla och konstruera modeller av 

ex våra årstider. V 5 kommer vi starta upp arbetet kring tema Rymden. Vi har redan nu börjat att 

följa serien Stjärnhuset som berättar om de olika grekiska sagorna kring stjärnbilder. Passa på att gå 

ut vid tillfälle och se om man kan upptäcka några av de stjärnbilder som vi har fått höra om. Denna 

vecka har vi t ex fått höra om Orions bälte, Stora och Lilla björn samt Plejaderna.  

Årskurs 3 
Varmt välkomna tillbaka till en ny termin. 

Samma schema som förra terminen gäller tillsvidare.  

Datum att komma ihåg: 

10/2: Simning för alla 

16/2 Kulturvandring med Naturskolan 

15/3 Vattunöden 

Under veckorna 11-20 är det nationella prov i svenska och matematik.  

Vill påminna om att det är viktigt att barnen har extrakläder i sina lådor. 

Frånvaroanmälan behöver göras för varje sjukdag. Detta gör ni föräldrar även om ni meddelat mig 

via mail. 

Denna vecka jobbar vi med: 

Sv: Beskrivande texter och läsförståelse 

Ma: Bråk 

So: Värdegrundsarbete 

Eng: Clothes 

http://www.bingel.se/


Hälsningar  

Maritha och Marja. 

 

 

Läxor 

 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag   Ny matteläxa delas ut. 

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag  Läsläxa kap 7  Läs- och skrivläxa kap. 

15. 

Fredag  Läsläxa kap 12  

 

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  

 

 



Trevlig helg! 

Hälsningar 

Vibyskolans personal 

 

 


