
                                                                                  Brevet hem i september för årsk.1 
                                             Hej där hemma! 

 

Första skolveckorna är avklarade och vi har kommit igång riktigt bra med arbetet. Många nya 

spännande böcker har delats ut till barnens förtjusning.  

Vi hade en trevlig dag tillsammans med hela skolan på Sjövallen. Dagen innehöll roliga och 

ibland lite kluriga samarbetsövningar.  Det blev många goa´ skratt! Syftet med dessa dagar är 

att vi skall lära känna varandra i gruppen och känna gemenskap med de större barnen på 

skolan. 

Här kommer lite skolinfo:  

Svenska:  

I dagens samhälle är läs och skrivkunskap ett viktigt verktyg. Vår uppgift är att förbereda 

eleverna så att alla kan känna glädje med att läsa och skriva. Nu är det också dags att börja 

med läsläxan. Vi arbetar med ”Den magiska kulan ”. Den finns i olika svårighetsnivåer; A och 

B och C. Vi utgår från att jag läser kapitlet högt för barnen. Därefter har vi gemensamma 

samtal där alla har möjlighet att bidra med sina erfarenheter och det skapar en förförståelse för 

texten i den egna läsningen. I enlighet med Lgr11 får barnen utöver den skönlitterära texten 

även möta andra typer av texter; som dagbok, brev, instruktionstext och tidningsartikel. I 

arbetsboken utvecklar barnen sin läsning och skrivning. Eleverna kommer att öva; alfabetet, 

stavning, ordbildning, meningsbyggnad m.m. Vi kommer att berätta mer om de lässtrategier 

som vi arbetar mycket med i en ”Läsande klass ”på första föräldramötet. Läsläxan är från 

onsdag till onsdag. Jättebra om du som vuxen kan sitta med ditt barn och läsa ställa frågor på 

texten för att se och höra att barnet verkligen förstår vad det läser samt sist men inte minst 

uppmuntra och stödja ditt barns läsutveckling.  

Matematik  

I matematiken är det viktigt att se att barnen får stimulans och utveckling genom både 

gemensamma gruppgenomgångar och individualisering, Ett varierat arbetssätt gör att barnen 

använder alla sinnen.  I vårt läromedel ”Favorit matematik ” ingår arbetsböcker, spel och 

laborationer.  

”Skoljoggen” blir i den 14 september. Då kommer vi att jogga/gå en liten runda i Furulund. 

Skicka med en vattenflaska. Tänk på att ditt barn har ”gå och springvänliga skor ”.  

 

Onsdagen den 20 september är ni hjärtligt välkomna till föräldramöte i klassrummet 

kl.18.30 .  

 

Torsdagen den 28 september åker vi till Konserthuset i Göteborg i hyrd buss. 

 

Jag är tjänstledig den 11-13/9.  

Om ditt barn är sjukt maila suzanne@ahlaforsfriaskola.se  och anmäl till Skola24, tack.  
 Fritids telefonnummer är : 0762 82 90 12 
  
Läxa i september:  
Läsläxa till varje onsdag . Matteläxa till fredag 

                 Hösthälsningar från Margaretha ,  Jimmy och Suzanne         
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