
 

september 2018 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                        

                         Hej på er! 

Första skolveckorna är avklarade och vi har kommit 

igång riktigt bra med arbetet.  

 

Vi hade en trevlig dag tillsammans med hela skolan 

i Furulund. Dagen innehöll roliga 

samarbetsövningar och det blev många skratt! 

Syftet med dessa dagar är att vi skall lära känna 

varandra i gruppen och känna gemenskap med de 

äldre eleverna på skolan. 

 Vi har arbetat mycket med ”Trivselregler” och 

värdegrundsövningar i klassen för att få ett positivt 

arbetsklimat. 

 

 Svenska:  

Nu är det också dags att börja med läsläxan. Vi 

arbetar med ”Diamantjakten”. Den finns i olika 

svårighetsnivåer. 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 arbetsboken utvecklar 

barnen sin läsning och skrivning. 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 matte repeterar vi addition och subtraktion inom 

talområdet 0-100 . I skolan arbetar vi mycket med 

en talmatta för att barnen konkret ska  se hur 

talområdet är uppbyggt. Jag skickar med en 

”talmatta ” 0-100 som kan vara bra som hjälp för att 

se vilka tal som är ”grannar” ,udda ,jämna tal ,vilket 

tal som kommer före och efter ,2-skutt ,5-skutt ,10-

skutt osv. samt om man kan hitta olika mönster . 

Använd gärna talmattan som hjälp vid addition 

subtraktion och multiplikation. Matteläxan lämnas 

in varje fredag. 

 

Fredagen den 14/9  är det ” Skoljoggen” i 

Furulund. Vi kommer att äta i bamba, men skicka 

gärna med en frukt, vattenflaska samt skor och 

kläder som är lämpliga att springa i. Det är bra om 

barnen kommer ombytta till skolan. Tack! 

 

I NO arbetar vi med temat ”Hösten ” och i SO lär vi 

oss om valet och bildar ”egna partier ” 

 

                                                                        

Torsdagen den 13/9 samt 14/9 är jag tjänstledig. 

Agnetha Rebecka och Marie  jobbar i klassen dessa 

dagar och kan nås på mail eller telefon. 

Om ni undrar över något är ni alltid välkomna att 

komma till skolan eller ringa mig 0303 741094. 

 

Hösthälsningar från Agnetha, Rebecka och Suzanne 

 

lör 1  

sön 2  

mån 3                                                    v.36 

tis 4  

ons 5 

Läs och skrivläxa kap.1 

Idrott  

Varmt välkomna på föräldramöte 

kl.18.00-19.30 i klassrummet. 

tors 6 Vi börjar kl.8.15 Slöjd  

fre 7 Matteläxan lämnas in 

lör 8  

sön 9  

mån 10                                                     v.37                         

tis 11  

ons 12 

Läs och skrivläxa  

 

kap 2/Idrott 

tors 13 
Vi börjar kl.8.15 Slöjd   

Suzanne tjänstledig  

fre 14 

”Skoljoggen ” 

 Matteläxan lämnas in 

 Suzanne tjänstledig 

lör 15  

sön 16  

mån 17                                                       v.38 

tis 18  

ons 19 Läs och skrivläxa kap 3/Idrott 

tors 20 Vi börjar kl.8.15 Slöjd  

fre 21 Matteläxan lämnas in 

lör 22  

sön 23  

mån 24                                             v.39 

tis 25  

ons 26 Läs och skrivläxa kap 4/Idrott 

tors 27 Vi börjar kl .8.15 Slöjd  

fre 28 Matteläxan lämnas in 

lör 29  

sön 30  


