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Veckan som gått (vecka 39)

F-3 hade på torsdagen Äventyrsvandring i skogarna nära
skolan. I mörkret har de fått lösa olika uppdrag i grupp, såsom
ordpussel och träffat bland annat Sommarskuggan och en
Pepparkakshäxa. Det var en lyckad kväll och klass 2 och 3
fick lov att övernatta om de ville. De har myst och umgåtts och
avrundat kvällen med att se Vaiana tillsammans. Anna blev
intervjuad av Norrbottensradion, lyssna kl 07.10 Med Eleonor
Norgren och Tova Nilsson - Morgon i P4 Norrbotten
F har arbetat med Värsta Bästa Vänner i veckan, samt
repeterat mönster i matematiken. Vi har tagit flera
skogspromenader, då barnen haft en del spring i benen och
själva tagit initiativet till promenad. Vi har läst färdigt Häxorna
och ska påbörja Stora Vänliga Jätten på måndag.
1-2 har arbetat med bokstaven e där klassen har skrivit en
gemensam saga där de skrivit meningar och sedan slagit ihop det till en rolig saga. I
matematiken har både åk 1 och 2 arbetat med pengar, ettorna arbetade inom talområdet
0-5 och tvåorna inom talområdet 0-100. V har även arbetat med ekorren där eleverna har
gjort en egen ekorrbok och skrivit fakta om ekorren.
3 skriver dikter, både i grupp och individuellt. Den här veckan blev det “femradingar”. Vi har
varit på biblioteket och lånat nya böcker till vår boklåda i klassrummet och simmat...och
simmat...och simmat. I matematiken repeterar vi gångertabeller och träna gärna det
hemma också.
4-6 arbetar i biologi med människokroppen, matspjälkningen och andningen. På
svenskalektionerna övar vi på att variera meningar. Kom ihåg att låna om era böcker om
det behövs, ni har bla möjlighet att göra det på tisdag efter idrotten. I slöjden syr åk 4
förkläden som de ska ha på hemkunskapen, åk 5 bygger insektshotell och åk 6 gör fritt
broderi. I samhällskunskap görs presentationer i grupper om hur Sverige styrs.
Åk 7 fick på onsdagens älgjakt en härlig dag i skogen och fick dessutom vara med om att
skjuta en älg.
7-9 har börjat arbeta med naturlandskap i geografi. Samtidigt som vi lär oss om detta
tränar vi också på studieteknik genom att ta ut fakta. Eleverna kommer att ha små prov på
avsnitten varje fredag som blir både skriftliga och muntliga, enskilda och i grupp. På
slöjden har vi startat ett “solidaritetsprojekt” som innebär att eleverna ska skapa något till
någon annan.

Orientering åk 4-9
På torsdag genomförde åk 4-9 höstens orientering i skogarna runt skolan. Det var trötta
och svettiga elever som kom tillbaka med lite varierande resultat. BRA KÄMPAT ALLA!!!

Veckan som kommer (v 40)
1-2 Läsläxa som redovisas på onsdag.
3 Både 4:ans och 8:ans gångertabell samt de engelska glosorna redovisas på onsdag.
6 ska i franska göra övningarna till kapitlet 1b på övningmästaren till onsdag.
4-6 fortsätter med multiplikationstabelltesten varje fredag. Inga glosor i engelska denna
vecka.
7 och 8 har franska glosor till onsdag.
7-9 Har läxa om blodet till på måndag, begreppslistan som de ska kunna finns på
classroom. På torsdag har vi det första provet om naturlandskap. Det innefattar begreppen
naturlandskap, kulturlandskap, vittring och erosion.

Idrott
3 har simträning på tisdag och torsdag, vi samlas i badhuset direkt på morgonen.
1-3 har idrott i motionshallen på onsdag.
4-9 har idrott ute på tisdag och torsdag, samling motionshallen. Vi kommer att springa
strandpromenaden och göra olika övningar.

Utvecklingssamtal
Bifogat finns tider för utvecklingssamtalen som påbörjas för åk 1-9 nästa vecka.
Förskoleklassen kommer att ha sina samtal senare under läsåret. IUP-pärm skickas hem
med eleverna på fredag så att ni kan förbereda er för samtalen, ta sedan med pärmen till
samtalet.

Loppis
Lördag 29 sep och söndag 30 sep har åk 5-7 loppis i Folkets Hus, arbetspassen har de fått
med på papper hem. Välkomna att fynda och fika!
Trevlig Helg!
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