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Hej!  

Hoppas att lovet varit bra! 

Nu är höstrusket här och jag vill åter påminna om, 

att vi är ute på rasterna och att era barn behöver 

kläder efter väder.  

 

I veckan innan lovet hade vi en härlig friluftsdag 

på skolan. De allra flesta var mycket nöjda med 

dagen, även vi som var ute i det regniga vädret.  

 

Vi avslutade även med simning i Skepplanda på 

profilen. Alla som var med, fick börja med att visa 

upp sina simkunskaper för att få vistas på djupt 

vatten. Det var med glädje jag konstaterade att 

simkunnigheten bland våra 4:or var mycket god. 

5:or och 6:or gjorde även simtest för idrottslärare 

Erik.  

 

I ämnet svenska har vi jobbat med dialoger, V 

vad det är och hur man skriver. Eleverna har 

sedan skrivit egna dialoger och spelat upp dem i 

en fingerdockteater. Det har varit väldigt 

uppskattat och kommer att fortsätta under 

ytterligare en vecka då de får välja en kompis att 

skriva en teaterdialog med. 

 

När vi nu kommer tillbaka till skolan är det bara 

drygt 6 veckor kvar fram till jullov. Under den 

perioden kommer vi bl.a. jobba med 

kemiexperiment på no-lektionerna, fortsätta med 

geometri i matten och jobba med 

luciarepetitioner på Skapandeprofilen. 

Idrottsprofilen lämnar nu Sjövallen och kommer 

att vara inomhus i Ledethallen(sep info kommer).  

 

Vad gäller läxor, kommer vi fortsätta med 

engelskan och multiplikationstabellerna. Dessa 

ges från fredag till fredag och förhörs skriftligt.  

 

I nuläget finns inga schemabrytande aktiviteter 

inplanerade i november. Nästa kommer först den 

4 december, då vi åker skridskor i Jennylund (kolla 

redan nu över utrustningen). 

 

Torsdagens idrott kommer nu i fortsättningen, att 

vara i Ledethallen även den. Nytt schema 

kommer hem inom kort.  

 

I klassen jobbar vi mycket med värdegrunden 

och hur vi skall vara mot varandra. Varje vecka 

har vi bl.a. en ”veckans kompis” som alla ska 

uppmärksamma lite extra, på olika sätt. Vi 

samarbetar bl.a. i olika grupper och tränar på att 

kunna jobba med alla. 

 

 

 

  Hösthälsningar 

       Lena 
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