
            

 

     Hej! Brevet hem november  

        Då är vi tillbaka igen efter ett höst lov.   

Hoppas Ni alla hade ett bra sådant. Många av barnen har 

använt lovet till att läsa flera gånger. Härligt!  

 

I matten jobbar vi nu med att räkna stora tal, över tusen. Vi använder både additions och 

subtraktions uppställningar. Vi kommer under veckan att jobba med negativa tal. Lite lurigt men 

vi använder oss av termometern. Då är det bra att det blir minusgrader på morgonen. 

I svenskan jobbar vi med fakta texter och vi ska ”gotta” in oss på dubbelteckning. Lyssna om 

vokalen låter som i alfabetet = lång eller inte som i alfabetet= kort. Vi skriver fortfarande på 

vår berättelse ”Den magiska dörren”. Det blir en lång kapitelbok. 

I religionen har vi kommit fram till Mose och när han får ”De tio Guds bud”. Vi kommer efter 

detta jobba lite med de värdsreligionerna.  

I engelskan lärde vi oss dagarna. Träna gärna lite på dessa hemma. Det skadar inte. 

I geografin har vi rest genom hela Sverige och kollat av vilka olika landtyper vi har. Vi stannade 

även hos Samerna och lärde oss om viste och renskötsel. 

Innan vi gick på lov var vi och lyssnade på ”A F S Song Contest” där 9:orna sjöng och uppträdde 

för hela skolan. Vi har också haft en friluftsdag där barnen fick välja mellan olika aktiviteter 

tillsammans med de äldre eleverna. Det var väldigt roligt fast vädret inte var det bästa. 

Barnen fick en eftermiddag gå på teater och träffa Haren, Grisen, Råttan och många andra i vår 

gympasal. Det var uppstarten till ”Barnkonventionen” och Artikel 2.  Vi kommer arbeta med olika 

artiklar genom att läsa en saga, sjunga en sång till artikel, rita och skriva om vad artikel betyder. 

Vi kommer att arbeta vidare med temat ”Vänskap” i familjegrupper fsk-årsk.3 under nästa 

vecka. 

Måndag 4 december åker vi skridskor på Jennylund kl 9 – 11. Mer info kommer. Men det är ju bra 

att kolla så man har alla grejor. 

   Det var allt för denna gång 

                                                     Hälsningar Johan och Gisela 
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