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sön 1  

mån 2  porträttfotografering          v.40 

tis 3  

ons 4 matteläxa, idrott 

tors 5 idrott 

fre 6 engelskaläxa, profil 

lör 7  

sön 8  

mån 9                                             v.41 

tis 10  

ons 11 matteläxa, idrott 

tors 12 idrott 

fre 13 engelskaläxa, profil 

lör 14  

sön 15  

mån 16                                             v.42                        

tis 17 Kompis med kroppen 

ons 18 matteläxa, idrott 

tors 19 idrott 

fre 20 engelskaläxa, profil 

lör 21  

sön 22  

mån 23                                             v.43 

tis 24  

ons 25 matteläxa, idrott 

tors 26 idrott 

fre 27 engelskaläxa, profil 

lör 28  

sön 29  

mån 30 LOV                                    v.44 

tis 31 LOV 

 

 

 

 

 

Hej! 

Nu är hösten här! Tänk på att det är viktigt att 

ert barn har med sig kläder efter väder.  

 

I skolan rullar allt på som det ska. Från och 

med förra veckan är eleverna inne på idrotten, 

vilket innebär att de är på Himlaskolan.  

 

I svenskan lägger vi stort fokus på stavningen, 

något som flertalet behöver träna extra mycket 

på. Gör ert barn uppmärksamt på stavningen 

när de skriver något hemma. Rätta minsta lilla 

fel, be dem läsa det de har skrivit och fråga vad 

det står så att de själva blir uppmärksammade 

på vad de skriver.  

 

I engelskan arbetar vi just nu med USA. Detta 

kapitel arbetar vi med både vecka 39 och 40. I 

kunskapskraven står följande: 
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser 

i olika sammanhang och områden där engelska 

används och kan då också göra enkla jämförelser 

med egna erfarenheter och kunskaper.   

Vecka 40 kommer engelskaläxan att handla om 

att ha vissa kunskaper om USA, fakta hämtad 

från texten.  

 

När det gäller matematik arbetar vi just nu 

med geometri. Det gäller att kunna räkna ut 

omkrets, area samt kunna använda sig av skala.  

 

Medeltiden är fortfarande aktuellt i vårt arbete 

med historia och i NO arbetar vi vidare med 

NTA-temat från frö till frö.  

 

Under några lektioner kommer Marianne, 

skolans kurator, att arbeta tillsammans med 

mig för att stärka klassens sammanhållning.  

 

Den 10-13 samt 16 oktober kommer jag, Pia, 

att vara ledig. Klassen kommer i möjligaste 

mån att ha Anders och Alexandra som de redan 

känner. Under denna tid får ni maila Alexandra 

alexandra.johansson@ahlaforsfriaskola.se  om 

det är något. Själv kommer jag inte att kolla 

mailen under denna tid. 

 

Den 17 oktober kommer klassen att åka ner till 

ICA Kvantum i Nödinge för att delta i kompis 

med kroppen. Om ert barn har ett busskort som 

de fått från skolan/kommunen är det viktigt att 

det är med denna dag!  

 

Mvh Pia, Anders och 

Alexandra 

 

pia.ekelund@ahlaforsfriaskola.se 
 

 

 

mailto:alexandra.johansson@ahlaforsfriaskola.se
mailto:pia.ekelund@ahlaforsfriaskola.se

