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Hej alla Hök-hem! 

 
Vilken underlig vädervecka vi haft! Som tur var så passade vi på att vara 

ute så mycket som möjligt i början av veckan. I måndags förmiddag var 

vi i Drakenbergsparken och lekte, efter lunch så gick vi ut igen. 

I svenskan har vi arbetat mycket med stavelser den här veckan. Men i 

onsdags hände något mycket märkligt! Plötsligt förflyttades vi till Lunda 

Zoo där det blivit strömavbrott och alla hade rymt. I panik ringde chefen 

in alla sina djurskötare för att hjälpa till att fånga in alla djur igen. Det 

blev en riktigt härlig förmiddag, barnen fick turas om att vara djur och 

djurskötare. Djurskötarna fick läsa vilket djur de skulle fånga på en lapp 

och sedan ge sig ut och leta. Svenska och rörelse i ett, helt perfekt! 

SO-lektionen denna vecka blev en promenad. Vi gick åt varsitt håll från 

skolan i 3-delsgrupper. Barnen hade inför detta förberett listor med 

olika saker de skulle räkna i trafiken. En riktigt mysig promenad blev det 

där vi tränade på att räkna och dessutom på olika trafikskyltar och att 

vara uppmärksam i trafiken. 

I matten har vi arbetat med symmetri, både att dela upp bilder i 

symmetriska delar och att själva rita symmetriskt. 

I fredags var det världsboksdagen, vi satt tillsammans på samlingen och 

alla barn fick chansen att berätta om sin favoritbok. Några ville bara visa 

upp sin bok men många berättade ingående om handling och innehåll. 

Väldigt roligt att få höra om barnens alla favoritböcker. 

I fredags hade vi också klassråd inför elevrådet på måndag. Denna gång 

pratade vi om arbetsro på lektionerna och så fick barnen önska olika 

aktiviteter som de vill göra på rasterna. 

Bifogat detta mail finns en länk där ni fyller i era barns närvaro fredag 

den 14/5, det är klämdagen vid Kristi himmelsfärd. Skolan har öppet 

men det är en lovdag, så ej obligatorisk närvaro. 

Vi passar också på att redan nu påminna om att skolan är stängd onsdag 

12/5 för planeringsdag. 

Trevlig helg önskar alla vi Höknar! 

Karin, Johanna, Gunnel & Simon 

 

 

Klassen: 

Vi är ute mycket i det 

vackra vårvädret. Just nu 

är det många som spelar 

King. Väldigt kul å se att 

det är så många som vill 

testa något nytt! Det är 

också många som har 

börjat spela schack. 

Superbra träning i 

strategiskt tänkande, att 

vänta på sin tur och att 

vara en god förlorare 

eller vinnare.  

 

Kom ihåg: 

Skolan helt stängd 12/5 

för planeringsdag. 

 

Fyll i era barns närvaro 

på fredag den 14/5. 

 

Från ledningen: 

Trevlig helg önskar, 

 

Gunnel, Johan & Per 

 

 

 


