Veckoblad 42 (14 -19 oktober 2018)



Veckan som gått (vecka 42)

F har börjat arbetet med “meningar” i Trulle. Vi har delat meningar, arbetat med
berättelser och med negationer. Eleverna fick sina lånekort i måndags och har provat
att låna själv i automaten. De var väldigt duktiga. Vi har också haft motorikövningar i
klassrummet och arbetat med ett avsnitt av “Värsta bästa vänner”.
1-2 har arbetat med djuren på vintern där vi bland annat arbetat i åldersblandade
grupper med klipp och klistra övningar och sett faktafilmer. I matematiken arbetar åk
1 med addition och subtraktion med tre termer, åk 2 arbetar med uppställning med
tiotalsövergång.
3 har börjat repetera prioriteringsregler och tränat på att redovisa problemlösning. I
svenska har de återberättat en berättelse om Tot i grupper och arbetat med att göra
färdigt sin diktbok. På engelska har eleverna haft muntligt prov. De har redovisat att
de kan namnet på minst 5 lekredskap i en lekpark samt berättat om några saker de
kan göra.
4-6 var på en härlig hiphopkonsert på tisdag. I no har de har läst om kroppens
muskler och skelett och i so har vi läst om hur och när vi fick allmän rösträtt. På
torsdag besökte vi kommunhuset och blev guidade runt av Bibbi och Bettan som
visade oss sessionssalen, sammanträdesrum och presenterade personal som
arbetade på de olika kontoren! I åk 4 och 6 hade samtliga elever ALLA RÄTT på
veckans engelska glosor. Härligt jobbat!
7-9 har tillsammans skrivit en argumenterande text om att sänka körkortsåldern till 16
år. På fredag var de till Malungsberget och tittade bl a på spår efter istiden som vi
arbetar med i geografi i ett strålande väder.

Veckan som kommer (vecka 43)
F går till biblioteket på måndag morgon. Kom ihåg lånekort + bok.
2 går till biblioteket på tisdag, kom ihåg lånekort.
1-2 Läsläxan redovisas på onsdag. Åk 2 vaccinationer på onsdag hos skolsyster.
3 Läsläxan redovisas på tisdag och de engelska glosorna på onsdag. På torsdag
besöker vi biblioteket.
4 har engelska glosor till onsdag. 5 har engelska glosor till tisdag. Vaccinationer
måndag från kl 10.00 6 har engelska glosor till onsdag, i franska ska de repetera
kapitlet 1 och i teknik läsa på anteckningarna om wellpapp till på torsdag.
4-6 har prov om demokrati och hur Sverige styrs på fredag, alla har fått ett papper att
träna på och det finns också under SO i Classroom. De fortsätter med
multiplikationstabelltesten varje fredag.

7 har prov i franska på torsdag och ett delprov i geografi. Inga glosor i engelska
denna vecka. 8 franska ska jobba med frågorna till texten s 22-23 . Vaccinationer på
tisdag efter idrotten.
8-9 har matematikprov på onsdag. Inga engelska glosor denna vecka.
7-9 på fredag ska alla arbeten i svenska vara inlämnade i Classroom. Det är den
beskrivande texten om lägerskolan med tillhörande kamratrespons, uppgifterna till En
sekund i taget och den argumenterande texten.

Idrott
1-3 har idrott på onsdag morgon, vi samlas i motionshallen.
4-5 har bad och 6-9 åker skridskor på tisdag. Åk 6 har bad och 4-5, 7-9 åker
skridskor på torsdag.

Gymnasieinformation vårdnadshavare
På onsdag kl 18.30 inbjuds vårdnadshavare till elever i åk 9 till information inför
gymnasievalet i BIC-huset.

Fritids
Vecka 44 är det höstlov (inga skolskjutsar). Meddela personal på fritids om det blir
förändringar i barnens schema denna vecka.

Dans
Som en del i utvecklingen av kommunens kulturskola har barn och ungdomar möjlighet att
medverka på danslektioner. Detta är en prova-på-verksamhet där man undersöker intresset
av fasta dansgrupper varje vecka. Dansen är i Folkets Hus och läraren heter Ellen och
kommer från Luleå. Ta chansen att prova på dans!
Söndagar klockan 13.30 7-11 år
Söndagar klockan 14.30 12 år och uppåt

Trevlig Helg!

Anja, Célia, Astrid, Carola, Johanna, Sara, Ann, Anna, Camilla, Magdalena, Anna, Petra, Gustav, Camilla, Daniel, Anders

På skol gården började en grupp elever att kratta och förbereda vinterns pulkabacke, medan några andra elever arbetade med
kojbygge.

