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Här kommer lite skolinfo: 

NO 

I vårt arbete med NO- temat ”Vintern” arbetar vi individuellt och i grupp med;  

 sånger om årstider, månader och veckodagar. Filmer om årstider och vilda djur i Sverige, 

almanackan, väder och temperatur. Barnen läser och skriver fakta om djur som övervintrar i 

Sverige i No-boken och prövar olika tekniker i ämnet bild. Vi har utevistelse i närmiljön där 

vi letar efter spår och pratar om hur djuren övervintrar. Tänk på att barnen har varma kläder 

och stövlar. Under tiden temat pågår diskuterar vi gemensamt om vad vi skall arbeta med, 

varför, hur och vilka förmågor som skall tränas samt hur redovisning skall gå till. Barnen gör 

ett bildspel i powerpoint och redovisar fakta för varandra. 

Vi kommer att börja med experiment som handlar om vatten. Vi följer ”Draken Berta” som 

älskar att göra kemi experiment. Tanken är att väcka barnens intresse för kemi och 

naturvetenskap. Varje kapitel i boken innehåller en fristående saga om ”Bertas” upptåg. 

Kapitlet avslutas med ett experiment som är lätt att genomföra.  

 

Idrott  

Vi hade en jättefin dag i Alebacken. Barnen var fantastiskt duktiga och kämpade både med 

pulkaåkning och i utförsbacken! 

 

Matematik 

I matte arbetar vi med talområdet 0-20. Barnen får träna på att ta hjälp av entalen när de 

räknar ex; addition 3 + 4 = 7 och 13 + 4 = 17. När vi tränar inom subtraktion ser vi likheter 

mellan entalen ex 5-2=3 och 15-2 = 13. Vi tränar också på att säga vilka tal som är ”20 

kompisar” och kopplar till 10-kompisar. Vi skickar med en tallinje att använda som hjälp när 

barnen gör läxan. Fråga gärna ditt barn vilket tal som kommer före, efter och mellan olika tal 

på tallinjen 0-20. Hoppa 2, 4 och ”5 skutt”. Jättebra att träna på att ramsräkna fram och 

tillbaka 0-20. 

 

Nu börjar vårens utvecklingssamtal. Om du inte har fått hem någon lapp om samtal, är det 

jättebra om du mailar mig så ordnar vi en tid. 

Vi hälsar vår lärarstudent Karin Hildesson välkommen från vecka 6. 

Se gärna över barnens ombyteskläder samt att det finns regnkläder och stövlar. 

Om ditt barn är sjuk eller skall ha ledigt flera dagar, vill jag att ni hämtar skolmateriel, tack! 

Läxa i februari  
Matteläxan lämnas in varje fredag 

Läsläxa till varje onsdag. Läs gärna en stund varje dag.                                             

 

Vecka 7 är det sportlov och barnen är lediga från skolan.                                       

                  Hälsningar från Margaretha och Suzanne  



                                                             

        

                                     

                                   

 

                                                                    


