
 

 

 

Årskurs F-3 

Vecka 22 

För alla 
Vi har tecknat avtal med ett nytt fotoföretag IST-fototjänst. Företaget kommer höra av sig till er 

vårdnadshavare för godkännande. Fotograferingstillfälle i höst blir den10/10.  

Information från Fritids 
HUGIN: 

Se gärna över era barns krokar och lådor. Vi har trånga hallar och nu behöver vi förhoppningsvis inte ha 

vinterkläderna och de fodrade galonisarna mer. 

Måndag: Vi går till skogen på andra sidan vägen 14-15.30. 

Tisdag-Torsdag grupper 

Fredag Veckans wow. 

F-klass 
Vi har en utflykt till och det är en heldag i Vattunöden.  Eleverna får ta med sig ”lite” fika och gärna en 

vattenflaska utöver det som står i bilagan. Lunch är beställd från skolan och det blir hamburgare.  Vi 

rekommenderar att ha långarmad tröja och långbyxa pga. Mygg.  

Tisdag åker klass B till Vattunöden 

Torsdag åker klass A till Vattunöden  

Svenska: arbetar vi med bokstavsljud på olika sätt 

Matematik: fortsätter vi med att avsluta de arbeten vi har påbörjat.  

SO arbetar vi med sociala samspelet/kamratskap  

   

 

 

 

Vibyskolan 
 



Årskurs 1 

Eleverna var fantastiska när vi tog den långa promenaden ner till Jan Fridegård för att se på musikalen i 

måndags. Extra roligt att musikalen var så bra! Det gick även mycket bra när vi var uppe i Vibyspåret på 

friluftsdagen. 

Denna vecka arbetar vi med: 

Ma: Ental och tiotal, diagnoser och symmetri 

Sv: Bokstavsarbete + vi skriver brev till Mary 

N0/So: Trafik och ormar 

Eng: Spring 

Läsläxa till torsdag: Kap 23 

Årskurs 2 
Vi närmar oss slutet av terminen och det innebär att vi avslutar pågående arbeten i både svenska och 

matematik. Inga läxor resten av terminen. Alla läseböcker behöver lämnas in.  

NO: Vi har nu släppt ut våra fjärilar ut i det fria och kommer nu avsluta temat fjärilars liv.  

SO: Vi får besök av brandkåren på fredag den 3 juni. Vi får då lära oss om hur man ska göra vid en 

brandsituation samt veta lite om brandyrket. 

 

Årskurs 3 
Tiden går fort framåt och nu är det inte många skoldagar kvar. Vi kommer inte börja på något nytt utan vi 

fortsätter med det vi jobbar med just nu i samtliga ämnen. 

Nu på måndag och torsdag mellan kl. 14-17 är det öppet hus i klassrummet. Här har ni, tillsammans med 

era barn, möjlighet att titta på resultatet av de nationella proven. Vi bjuder på kaffe, saft och kakor. Varmt 

välkomna! 

På tisdag är det utflykt till Historiska museet. Det ska bli spännande och roligt. Ni alla ska ha fått hem 

information om denna dag, vad som behöver tas med etc. Det har även mailats ut denna information. För 

er som ännu inte lämnat information gällande skjuts till och från pendeln får gärna göra det på måndag 

för att planering av resan ska bli så bra som möjligt.  

På fredag kommer vi att ha klassfest för att fira att vi är klara med de nationella proven och att alla har 

kämpat hårt. Vi kommer planera denna dag tillsammans under veckan. 

Eleverna kommer få en läxa till denna termin (brevet från järnåldern) och den delas ut redan nu på 

måndag och lämnas in på tisdag v. 23. För de som behöver jobba klart med vissa delar kommer andra 

läxor att ske.  



Läxor 
 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag    

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag  Läsläxa kap 23   

Fredag    

 

Idrott och hälsa 

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 Tf Susanne Robertsson : 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 anna: 0171-528 60  
 

 

Trevlig helg! 

Hälsningar 

Vibyskolans personal 

 


