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Veckan som gått (vecka 41)
F-3 har varit till Folkets Hus och sett en hiphop-konsert med Jompa. Det var succé. Hela
biosalen var full med dans och sång, och barnen glada och trötta efteråt. Musiken finns att
hitta på nätet för den som vill.
F har avslutat första kapitlet i Trulles språkbok, som handlar om rim. Vi har också varit
första vändan till biblioteket och lämnat in våra lånekortsansökningar. På måndag får vi
lånekort och får låna första gången. Vi kommer att låna en bok per tillfälle och tanken är att
barnen ska få berätta om boken varje vecka, som en enklare bokrecension.
1-2 har lärt sig vad flyttfåglar är och arbetat med några av dem som finns i Sverige. I
matematiken har ettorna arbetat med “subtraktion med kontroll” där vi först räknar ut
subtraktionen och sedan kontrollerar med addition om man räknat rätt, tvåorna arbetar
med uppställning med minnessiffra. Ettorna har arbetat med bokstaven i både genom att
skriva olika ord och rita bilder till Bokstavsskogen. Tvåorna har arbetat med “Where can
cats sleep” där vi b.l.a. tränat på att fråga klasskompisarna och svara var en katt kan sova
genom att prata engelska.
3 Har haft sin sista “simmarvecka” den här terminen. Eleverna har återberättat sin läsläxa
skriftligt med hjälp av stödord och börjat göra en bok av alla sina dikter. De senaste
veckornas multiplikationsträning har avslutats med en provräkning idag.
4-6 har lärt sig vad argumenterande texter är genom att se en instruktionsfilm. De har
tillsammans genom ett majoritetsbeslut bestämt att tillsammans skriva en argumenterande
text om att vi inte ska ha lever på matsedeln. I samhällskunskap har vi läst om hur
kommunen styrs inför studiebesöket nästa vecka. I engelskan har alla avrundat första
delen i boken och gjort repetitionstest. Det har gått bra!
6-9 deltog på fredag i en workshop med dans. Kl 19 i Folkets Hus kan de som vill gå och
titta på Beyond words 3 med dansare som höll i workshopen, föreställningen är gratis.
7-9 har också börjat med argumenterande texter. De har i grupper diskuterat för och emot
bl a uniform för lärare. I biologin har de tränat på att utveckla resonemang i flera led.

Veckan som kommer (vecka 42)
1 går till biblioteket på tisdag, kom ihåg lånekort.
1-2 Läsläxan redovisas på onsdag.
3 Matteläxan redovisas på tisdag och de engelska glosorna på onsdag.
4 har engelska glosor till onsdag. 5 har engelska glosor till tisdag och prov i matematik på
onsdag. 6 har engelska glosor till onsdag. I franska ska de göra övningarna 5 och 6 sidan
22.
4-6 har biologiprov på måndag om kroppens organ. De går till Folkets Hus på tisdag kl 10
för konserten Zacke. Ät ordentlig frukost hemma eftersom vi stannar på biblioteket efter
idrotten i väntan på konserten.
På torsdag kl 10 gör vi studiebesök på kommunen i och med arbetet om demokrati i
samhällskunskap. De fortsätter med multiplikationstabelltesten varje fredag.
7 har matematikprov på måndag, engelska glosor på tisdag och franska glosor till onsdag.
8 ska jobba med den franska artikeln i l'actu.

8-9 har engelska glosor till måndag.
9 får information inför gymnasievalet på tisdag kl 13.00
7-9 har prov i biologi på måndag, som handlar om blodet, hjärtat och huden. Detta prov
skulle ha varit onsdagen den 10/10, men då eleverna ville ha mer tid till att träna är det
flyttat. På torsdag har vi inget delprov i geografi, utan vi fortsätter med hur senaste
inlandsisen påverkat vår natur.

Idrott
1-3 har idrott på onsdagmorgon, vi samlas i motionshallen. Frittebarnen får skjuts med
Friskolebussen..
4-5 har bad och 6-9 åker skridskor på tisdag. Åk 6 har bad och 4-5, 7-9 åker skridskor på
torsdag.

Pringlesrör
Fritte behöver pringlesrör till ett pyssel. Spara och ta med till skolan.

Fritids
Kom ihåg att alltid meddela fritids om ni ändrar era barns tider, ex om barnet ska till en
kompis efter skolan.
Trevlig Helg!
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