
  Veckoblad 34 (22 -24 augusti 2018) 
 
Veckan som gått (vecka 34) 
F har börjat arbetet med att bli en ny grupp. Alla har hittat någon att leka med och det 
finns mycket nytt att upptäcka. Det är många saker att lära sig, allt från hur det 
fungerar i matsalen, i hallen till hur vi tar hand om vår gård tillsammans. Eleverna 
upptäckte att man blir både trött och hungrig av att lära sig allt nytt.  
1-2 har fått sina nya matteböcker samt svenska böcker, ettorna har arbetat med talen 
1-10 och tvåorna har repeterat tiokompisar samt addition. I svenskan har ettorna 
arbetat i Bokstavsboken med bokstaven “a” och tvåorna har arbetat i Gulaboken där 
de skrivit saker om sig själv.  
3 har haft ett trevligt återseende. Eleverna har gjort bokmärken och lånat 
bänkböcker. De har tittat på det nya engelska materialet och matteböckerna. Vi 
kommer inte att ha några läxor under de två första skolveckorna.  
4-6 har övat på sin kreativitet under tekniklektionen och i bild har de målat en 
pusselbit. I SO har vi börjat med samhällskunskap om demokrati.  
7-9 har kört igång med de nya matteböckerna och planerat mat i de olika matlagen till 
lägerskolan.  
 
Veckan som kommer (v 35)  
1-2 ta med en liten bild från då du var bebis (som vi kan kopiera på skolan) till tisdag, 
alternativt maila till anja@okms.se  
7-9 paddlar torsdag till fredag, packlista har de på Classroom. Kolla upp under 
helgen om ni har sovsäckar, liggunderlag, tält och stormkök så vi kan ordna så det 
finns till alla. 
 
Idrott 
1-3 har uteidrott på onsdag, vi utgår från skolan. 
4-9 har idrott ute på tisdag och 4-6 på torsdag. Vi samlas i motionshallen. 
 
 
Tack för en trevlig skolstartskväll, era tips och tankar från gruppsamtalen kommer 
på mail när det är sammanställt.  

 
 
 

Trevlig Helg 
Anja, Célia, Astrid, Carola, Johanna, Sara, Ann, Anna, Camilla, Magdalena, Anna, Petra, Gustav, Camilla, 

Daniel 
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