
 

 
                                                        Hej på er!                                                        Brevet hem i november årsk.1  
 

Tänk vad tiden rusar iväg när man har roligt!  Vi har varit och lyssnat 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. 

Lite skolinfo:  

I svenska arbetar vi vidare med bokstavsschemat och presenterar en ny bokstav varje vecka. Vi skriver också ord 

och meningar samt tillverkar egna händelseböcker. Barnen har börjat jobba med ”Rosa materielet” där de tränar 

att läsa och skriva ord och meningar till bilder. Läsläxan följs upp varje onsdag och det är bra om ni skriver ett 

streck för varje gång ni läser läxan hemma.  

 

I matte jobbar vi vidare gemensamt med talkamraterna inom talområdet 0-10 addition och subtraktion. Barnen 

arbetar med räknesagor för att träna att översätta till ”mattespråk”.  De barn som vill läser sedan upp sin 

räknesaga inför klassen vilket gör att det blir olika variationer av räkneproblem varje vecka. 

 

Vi har haft besök av Chätrin Wadström som har presenterat” Zcooly” ett interaktivt matteprogram som barnen 

har prövat på datorn och Ipads. Vi har arbetat på olika sätt med talområdet 0-10 i ”affären”.Vi har också arbetat  

med klockan. Träna gärna vidare hemma genom att fråga vad klockan är när ni äter, går upp, äter middag osv. 

Lite vardagsmatematik. Om ni vill träna vidare på pedagogiska spel kan ni gå in på: www.elevspel.se.samt 

NOMP. 

 

I So kommer vi att träffa hjälptrollet ”Tjosanhejsan” som är utsänd från FN i Geneve och hjälper barnen i 

”Rumlaskogen” att lära om sig om barnkonventionen. Vi arbetar med olika artiklar genom att läsa en saga, 

sjunga en sång till artikel, rita och skriva om vad artikel betyder för sig själv samt diskutera och dramatisera. Vi 

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

 

Vill påminna om mappen som skall lämnas in varje morgon. Jättebra om du som förälder hjälper ditt barn med 

att se att mappen alltid ligger i väskan. Vi letar inte i barnens väskor. Vi har pratat mycket om hur viktigt det är 

att träna sig att ta ansvar när man går i skolan för att mappen kommer från väskan och in i lådan i klassrummet. 

  

De barn som vill har med sig frukt. Barnen bestämmer själva när de äter frukten under dagen. Vissa dagar är det 

idrott och skogen och då är det” bamba” direkt efter idrotten. En del barn väljer då att ta frukten på em. Vi har 

ingen gemensam fruktstund eftersom alla barn inte har med sig frukt. 

 

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta mig  0303/741094 eller kom in och prata en stund på em. 

 

Jag skickar med ett ”frivilligt läslovsbingo ” under v. 44, kanske kan det inspirera att läsa lite extra.  

 

Höstlov/Läslov vecka 44 

Läxor i november  
Läsläxa till onsdag   

Matteläxan lämnas in och följs upp varje fredag. Tänk på att skriva signatur på alla läxor. Tack! 

                                                                           

                                  Vänliga hälsningar från Suzanne, Margaretha och Jimmy . 

                                            

                          
                                      Läs gärna på hemsidan om det kommer nya meddelanden www.ahlaforsfriaskola.se 

 

                                               

http://www.elevspel.se.samt/


 

                                                            


