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mån 1 

Matteläxan delas ut   

Porträttfotografering                                                                                      
                                           v.40 

tis 2  

ons 3 Idrott  Läs och skrivläxa 

tors 4 Slöjd Vi börjar kl. 8.15 

fre 5 Matteläxan lämnas in 

lör 6  

sön 7  

mån 8 
Matteläxan delas ut                                                                                          

                                            v.41 

tis 9  

ons 10 Idrott / Läs och skrivläxa 

tors 11 Slöjd Vi börjar kl. 8.15 

fre 12 Matteläxan lämnas in 

lör 13  

sön 14  

mån 15 
 Matteläxan delas ut                                                                                      

                                            v.42                        

tis 16 Konserthuset i Göteborg 

ons 17 Idrott /Läs och skrivläxa 

tors 18 Slöjd Vi börjar kl. 8.15 

fre 19 Matteläxan lämnas in 

lör 20  

sön 21  

mån 22 
Matteläxan delas ut                                              

                                            v.43 

tis 23 
Vi slutar ca 14.00 eftersom vi skall 

titta på 9:orna när de uppträder. 

ons 24 Idrott / Läs och skrivläxa 

tors 25 Slöjd Vi börjar kl. 8.15 

fre 26 Matteläxan lämnas in 

lör 27  

sön 28  

mån 29 
Höstlov/”Läslov”     vecka 44                                 

                                                      v.44 

tis 30 Höstlov 

ons 31 Höstlov 

                     

 

                     Hej på er !                Årskurs 2 

Tack för ett trevligt föräldramöte. Om ni inte 

hade möjlighet att närvara kan ni gärna ta 

kontakt med någon förälder ,Agnetha eller mig 

och informera er vad som togs upp på mötet.  

 

Vi börjar med utvecklingssamtalen v.39. Om 

du som förälder inte har fått någon lapp om 

samtal, vill jag att du hör av dig så fixar vi en 

tid. 

 

I No har vi jobbat i skogen. På vägen dit har vi 

pratat om vad som händer med träden vid de 

olika årstiderna. Vi kommer att följa ett visst 

äppelträd under året vid våra utevistelser. Vi 

har tränat 10- kamrater på olika sätt, tränat på 

10-tal upp till 100 och jobbat med hur man rör 

sig säkert i trafiken. Vi har letat efter svampar 

och efter varje utevistelse dokumenterar 

barnen på olika sätt. (Skriftligt och med 

konstnärliga uttryck.) Den 8 oktober startar 

älgjakten och då håller vi oss mer på skolan ett 

tag framöver. Bra att status för ombytes-och 

regnkläder kollas upp, även fortsättningsvis. 

Kanske behöver det kompletteras med namnad 

mössa, vantar och varm tröja. 

 

Vi har även hunnit med att träna mått, mätning 

och rimlighet i Hkk-salen då vi bakade 

äppelmuffins.  

 

I matematiken fortsätter vi med talområdet 

 0-100 addition och subtraktion.  

Vi arbetar med att fylla ”upp ”till närmsta 

tiotal vid addition, ex; 8+3 (8+2+1) eller ”ner” 

till närmsta tiotal subtraktion  12-4 (12-2-2). Vi 

konkretiserar genom att använda laborativt 

materiel ex : räknestavar,  pengar och pärlor . 

Vi arbetar mycket med att benämna vilka tal  

som är tiotal och ental när vi bygger. 

 

I svenska börjar vi med vokalträning. Barnen 

får läxa i ”Veckans ord boken ”. Träna gärna 

genom att stava orden flera gånger på ett löst 

papper och sedan i  läxboken .Skriv orden 

minst 3 ggr. 

 

Tisdagen den 16 oktober är vi inbjudna för en 

konsert i Stenhammarsalen i Göteborg. Vi äter 

en smörgås innan vi åker i hyrd buss. När vi 

kommer tillbaka äter vi sen lunch. 

 Höstliga hälsningar från                                        

                   Agnetha o Suzanne            
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