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Veckan som gått (vecka 35)
F har arbetat med rim i språkmaterialet Trulle. Bland annat har vi gjort rim-snurror vilket ni
nog sett där hemma. Vi har också börjat med Trulle matematik och där arbetat med
positionsord. I övrigt har veckan gått åt till att lära känna varandra och de regler som finns
på en skola, som att komma in när det ringer efter rasten till exempel. Det har varit en rolig
vecka, men alla barn är trötta, så det märks att det är mycket nytt att ta in. Det är en härlig
klass, med många kloka tankar.
1-2 har kommit igång och arbetat på riktigt bra i samtliga ämnen. Ettorna har arbetat med
talen 0-3 där man arbetar med summan av talet. Tvåorna har repeterat talområdet 0-100. I
svenskan har eleverna arbetat i Gulaboken samt Veckans ord. Eleverna har bestämt vilka
trivselregler som de vill ha klassen som de har satt upp på trädet i klassrummet. Vi har
diskuterat och sett på en kortfilm om trafiken där vi bland annat diskuterat vägen till skolan,
“finns det några faror”, “måste du korsa en väg”, “hur uppför man sig när man kliver av
bussen” osv.
3 har kommit igång riktigt bra med matematiken och berättelsen om Tor. Alla har textat så
fint efter sommarlovet så det behövdes ingen repetition av bokstäverna. Eleverna har
arbetat med alfabetet, konsonanter, vokaler samt alfabetisk ordning. I engelska har vi ett
nytt material “Magic 3” som vi lyssnat lite till och i SO har eleverna gjort uppgifter om “I
skolan” samt “Trafik”.
4-6 har planerat färdigt maten till lägerskolan nästa vecka. Alla har information om
packlista, mat mm på Classroom. Vi också gått igenom hur man uppför sig i trafiken som
cyklist och lite grann om första hjälpen.
7-9 har gått igenom om hur Sverige styrs och ska göra ett grupparbete om de olika
partierna och var de tycker i frågor som rör skola, miljö, migration och intgration, och vård
och omsorg. På torsdag var det dags för paddling och övernattning i tält. Efter att ha
avverkat ett hårt paddelpass i motvind så hade vi en riktigt mysig kväll med lekar, knopar
och trevligt umgänge runt lägerelden.

Veckan som kommer (v 36)
1-2 Svenska läxa till tisdag
4 har engelska glosor till på onsdag. Finns på Drive och de som önskar har fått på papper.
5 har engelska glosor till tisdag. Finns på Drive och de som önskar har fått på papper.
6 har engelska glosor till onsdag. Finns på Drive och de som önskar har fått på papper.
4-6 åker till Metträskbergstjärn på lägerskola torsdag till fredag.
7-9 kommer att genomföra skolvalet i slutet av veckan. Glosor i engelska till på måndag.
Läxa i kemi, begrepp om kol till på tisdag

Idrott
1-2 badar på tisdag och torsdag, vi samlas på skolan.
1-3 går till skogen på onsdag, kläder efter väder.
4-9 har idrott ute på tisdag, samling vid Motionshallen. 7-9 har på torsdag morgon
gruppstärkande aktiviteter och tillitsövningar tillsammans med kurator Annika i
motionshallen.
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