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Veckobrev vecka 35 

Den här veckan har gått 

mycket fort. Vi upplever att eleverna har 

funnit sig väl tillrätta i klasserna och att 

klasserna redan fungerar mycket bra. Vi har 

hunnit prova på att ha alla skolämnena. 

 I svenskan har eleverna skrivit brev till oss. 

Där får vi lära känna varje individ lite bättre 

men också få en första inblick i hur eleverna 

hanterar skrivandets konst. Vi har även 

arbetat en hel del med ”kompisövningar”. I 

matematiken har vi börjat med att kika på hur 

eleverna automatiserat sina plustabeller. Vi 

startade med att testa lilla plus, som går upp 

till 10. Vi har lärt oss att skriva i räknehäften 

och att siffrorna har sina positioner precis som 

fotbollsspelare. 

I So har vi tittat på vad SO är och pratat politik. 

I NO har vi tittat på vilka ämnen som ingår och 

börjat lite med biologi. Vi har letat växter ur 

olika vegetationsskikt. I engelskan har vi 

introducerat vårt arbetsmaterial. Vi har 

arbetat lite med första kapitlet. 

På bilden i måndags målade vi närbilder på 

något vi sett/upplevt/gjort i sommar. Som ett 

led i att lära känna varandra ska eleverna få 

berätta om varandras bilder två och två. 

Eleverna har även haft idrott, musik och halva 

gänget slöjd. Idrottslektionerna kommer att 

vara utomhus i Furulund tills vi hör av oss och 

meddelar annat. 

På fredag den 7/9 är det profildag. Vi 

återkommer med information senast tisdag. 

På måndag har vi föräldramöte i respektive 

klassrum klockan 18.00. Vi beräknar vara klara 

till 19.00. Vi kommer bland annat att låta er 

föräldrar välja tider för utvecklingssamtal. Vi 

hoppas att få se så många som möjligt av er 

då. Varmt välkomna! 

Hälsningar Daniel och Christina 

 


