
 

 

 

Årskurs F-3 

Vecka 13 

För alla 
 

Idrott och hälsa 
Nästa vecka är jag på semester och då kommer vår fantastiska vikarie Kevin att ha eleverna. 

Information från Fritids 
Påminner om att lämna in påsklovslappen. Säg till om ni inte fått en. 

Hugin 

Måndag-onsdag fortsätter vi med våra grupper, lekhallen, ute och pyssel. 

Torsdag musiklek för åk 1 vi andra går till skolskogen. 

Fredags wow! 

Munin 

Måndag: lek på gården 

Tisdag: fritidsråd 

Onsdag: Pyssel 

Torsdag: Pyssel 

Fredag: Vi firar månadsbarnen för Januari, Februari och Mars. 

F-klass  
Bifogar en enkät från kommunen. 

Matte; TRR; Tallinjen. Jämna och udda tal 

Svenska; Bokstäver och dess ljud. 

NTA; storlekssorterar 

Quntus; Likheter 

Vibyskolan 
 



Musik och rörelselek 

“Vad gör vi för att vi ska må bra” (motion, kost, vila) 

Bild; Gipsägg 

 

Årskurs 1 
En lista så att ni kan skriva upp er för en samtalstid finns i ettornas hall. Listan tas ner på fredag den 1 april 

när skolan slutar. Detta för att Anna ska kunna förbereda samtalen. 

Länk till en enkät till er vårdnadshavare skickas med veckobrevet. 

Denna vecka kommer vi att arbeta med: 

Matte: Ental och tiotal.  

Svenska: Muntligt berättande och bokstaven Y. 

Engelska: Food  

So/No: Vi har ett temaprojekt om bondgården.  

Läsläxa: kap 15 till torsdag. 

Årskurs 2  
Vi förbereder inför kommande samtal.  Länk till en enkät till er vårdnadshavare skickas med veckobrevet.  

Matematik: Bedömningsstödet fortsätter skriftligt denna vecka. I övrigt repeterar vi multiplikation, 

klockan och att mäta.  

Svenska: Skriva berättelser samt att stava ng-ljudet. Läsläxan är till 1 april kapitel 20 

NO/SO: Faktatexter om djur.  

Engelska: Vi skriver korta texter om: Animals 

 

Årskurs 3 
I mailet bifogar jag en enkätundersökning att svara på för er vårdnadshavare. Ta er gärna tid till detta. 

Vad vi jobbar med: 

Sv: Nationella prov på tisdag, onsdag och fredag samt dikter. Veckans ord: “ck”. 

Ma: Omkrets, area och skala. 

No: Göra klart.  

So: Veckans nyheter och värdegrundsarbete. 



Eng: Familj- och släktnamn (dialoger). 

Teknik: Kommunikation. 

Läxor 
 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag   Matteläxan lämnas in. 

Tisdag   Ny matteläxa delas ut. 

Onsdag    

Torsdag  Läsläxa kap 15  Läs- och skrivläxa  
kap. 23. 

Fredag  Läsläxa kap 20  

 

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 Veronica: 0171- 526 56 

Skolsköterska Therese: 0171-528 60  
 

 

Trevlig helg! 

Hälsningar 

Vibyskolans personal 

 


