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Veckan som gått (vecka 36)

F har börjat landa i vardagsrutinerna. På morgonen har vi ett litet morgonmöte där alla får
tala om ett valt ämne, denna vecka lära-känna-saker så som favoritfrukt, - godis, -färg
m.m. Därefter läser vi en bok tillsammans. Vi har hunnit med Saga-sagor av Josefine
Sundström och påbörjat Häxorna av Roald Dahl. Eftersom eleverna var intresserade av
eld, arbetade vi med “Brandkunskap med Ellie och Jonas”. Alla fick hem ett målarhäfte och
en läxa att räkna brandvarnare hemma. Hoppas de delade det med er. Vi har varit på
utflykt på Brännaberget och avslutade veckan med “Bamse berättar om källkritik”. Hörde ni
ryktet om att internet skulle försvinna? 😊 Vill ni ha länkar till de material vi arbetar med, är
det bara att höra av sig till Anna.
1-2 har kommit igång med simträningen, den här veckan har vi tränat extra mycket på
bentagen. I svenskan arbetar vi med veckans ord samt arbetat med Gulaboken där
eleverna har berättat om sig själva. På matematiken har åk 1 arbetat med “större än” ,
“mindre än” samt “lika med” och åk 2 har arbetat med addera och subtrahera från tiotal och
ental. Vi har även arbetat med “främmande träd i Norrbotten” då vi arbetat med Lönn,
Hästkastanj och Ek. Eleverna har fått se och känna på de tre trädens löv samt deras frukt
då vi hade turen att få det skickat upp till oss från södra Sverige.
3 har lärt sig mer om hur en säker cykel ska vara utrustad. Eleverna har tittat på det vi sått i
våra pallkragar i våras, läst om grönsaker, rotfrukter och bär samt påbörjat ett gemensamt
konstverk med inspiration av G
 iuseppe Arcimboldo. I svenskan har de fortsatt med alfabetisk
ordning och i matten repeterar vi olika uppställningar. Eleverna får läxor från och med idag
men de engelska glosorna var de så sugna på så de åkte ner i väskan redan i onsdags.
4-6 har fortsatt att arbeta med demokrati och politiska partier i samhällskunskap. I NO har
de arbetat med att artbestämma insekter. Lägerskolan gick fint och vi hade det trevligt runt
lägerelden, knopade knopar, lekte mörkerkurragömma och andra lekar!

7-9 har arbetat med de politiska partierna och genomfört skolvalet. I kemi har de arbetat
med kol och kolets kretslopp och i biologi börjat att läsa om människokroppen. Torsdagen
ägnades först åt tillitsövningar i Motionshallen med Annika, bla balansgång med
ögonbindel. På eftermiddagen fortsatte värdegrundsarbetet med lekar och samtal om att
utmana sig själv, mod och självförtroende.

Veckan som kommer (v 37)
1-2 Läsläxa som redovisas på onsdag.
3 Svenskaläxan redovisas på tisdag och de engelska glosorna på onsdag.
4 har engelska glosor till v 38 på Drive/papper för de som önskat. Provräkning på tisdag.
5 har engelska glosor till v 38 på Drive/papper för de som önskat.
4-5 går på föreställningen Våga Vara i Folkets Hus på fredag kl 9.30
6 har franska glosor till onsdag. Välj minst 7 av de 13 orden och träna att skriva och uttala
dem. Använd gärna övningmästaren! Engelska glosor till v 38 finns på Driven samt papper
för de som önskat.
4-6 börjar med multiplikationstabelltest på fredag, träna den tabell du är på.
7-9 har engelska glosor till på måndag, finns på Driven. Franska glosor till onsdag för åk 7
och 8.

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 och torsdag, samling vid Motionshallen.
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