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Skolnytt  
Vi ger en tillbakablick från öppet 

hus och en önskan om ett  
härligt sommarlov 2022 

 

 

nummer 4/ VT-2022 
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Skridskor i Åby 3 mars 
Den 3 mars stod skridskor på schemat 

när årskurs F-3 hade temadag i Åby.  

Rastkul och öppet hus den 4 maj 
Den 4 maj hade vi öppet hus på Lammhults skola och barnens föräldrar fick 

prova på rastkuls aktiviteter och vi hade korvgrillning och rundvandring där 

föräldrarna fick se barnens skolarbeten.  

Rastkul varierar varje dag och kan till exempel se ut så här: 

Måndag: Ordkluring och Tre i rad 

Tisdag: Höjdhopp 

Torsdag: Klunsakampen 
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Föräldrarna fick prova på rastkuls aktiviteter 

 

 

 

Korvgrillning 
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Bilder från öppet hus 

Bilder från rastkul, fritids, förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, 

redaktionen Skolnytt. 

 

 

 

… oss på Lammhults skola 
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En trevlig stund med pyssel. 



6 

En trevlig stund med lego, olika spel 

”Vi har gjort 

självbevattningskrukor 

av creme fraiche-

burkar.” 
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En hjärtlig stund i F-klass 

Vad gör vi i skolan enligt eleverna? 
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Årskurs 1 

Framtid, yrken i bilder, lite text
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Texter från elever i läsgrupper 
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Vänlig - ett bra ord Vem är vem? 
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Klass 2A 
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Eleverna har målat på tavlan och skrivit välkommen-bilder på klassrumsdörren inför 

öppet hus. 
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Klass 2B
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Årskurs 3 

Prideflaggor 

Färgernas betydelse 

röd = livet  

orange = helande 

gul = solen,  

grön = naturen 

blå = harmoni  

lila = anden och själen 
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Rastvakter 

Rastreflexvästar och nummer till 

rastvakterna för tillsynszonerna på 

skolgården. 

Skolnytt delgav tidigare arbeten från eleverna 
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Vem är vem? 

Vokalövning 

Ge en komplimang skylt En idé 
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Eleverna i klass 2B har utmanat eleverna i klass 2A att skriva vidare på sin 

födelsedagsmånad. Sommarsången skrevs om utifrån elevens text ”min 

födelsedagsmånad” i förra numret av Skolnytt.  

Texten blev en sång eller dikt för skolavslutningen.  

Sista skolveckan: matematikrunda på skolgården och tipsrunda av redaktionen. 

https://www.vaxjo.se/download/18.26c7bd79180840a06ad182ec/1651579608961/Skolnytt%203.pdf
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Nyfiken 
Nyfiken? 

Nyfikenhet, lusten att lära sig nya 

kunskaper, utveckla skaparkraften, 

sinnena och glädjen. ”Nyfiken” har visat 

sig i skoltidningen Skolnytt genom att 

vara nyfiken på vad Lammhults skolas 

elever arbetar med. Men ingen vet riktigt 

vem Nyfiken är. 

Vem är nyfiken? Vem gömmer sig bakom 

ljusets glans? 

Eleverna upplever att Nyfiken är osynlig och vet inte riktigt hur hen ser ut? De har fått 

uppgifter från Nyfiken att göra. Detta för att beskriva för Nyfiken till exempel: hur vi ska 

vara mot varandra.  

Några elever från förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 har fått ge förslag på hur de tror 

att Nyfiken ser ut. 
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Lammhults nya skola 
Bilder från bygget. Grupprum som nästan är klara.

Skolnytt nummer 4 finns även att läsa på 

webben. Där finns även tidigare Skolnytt 

under rubriken Elev och vårdnadshavare 

under ”Relaterade länkar” 

https://www.vaxjo.se/download/18.26c7bd79180840a06ad182ec/1651579608961/Skolnytt%203.pdf
https://www.vaxjo.se/download/18.26c7bd79180840a06ad182ec/1651579608961/Skolnytt%203.pdf
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Trevligt sommarlov önskar vi på 
Lammhults skola. 

Vi syns igen, höstterminen 2022 
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