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mån 1 idrott                                   v.40 

tis 2 porträttfotografering  

ons 3 

matteläxa, ingen idrott eftersom 

eleverna ska simma under 

eftermiddagen, de slutar ca 

15:30 

tors 4  

fre 5 engelska läxa, profil 

lör 6  

sön 7  

mån 8  idrott                                  v.41 

tis 9  

ons 10 matteläxa, idrott 

tors 11  

fre 12 engelska läxa, profil 

lör 13  

sön 14  

mån 15 idrott                                   v.42                        

tis 16 
friluftsdag, mer information 

kommer 

ons 17 idrott 

tors 18 svenskaläxa 

fre 19 engelska läxa, profil 

lör 20  

sön 21  

mån 22 idrott                                   v.43 

tis 23                                 

ons 24 matteläxa, idrott 

tors 25  

fre 26 engelska läxa, profil 

lör 27  

sön 28  

mån 29 höstlov                               v.44 

tis 30 höstlov 

ons 31 höstlov 

 

 

Hej! 

Här går det undan, ny månad igen! 
 

Jag börjar med att hälsa Clara Bäckström 

välkommen till klassen. Hon ersätter William 

Persson som flyttat till Göteborg. 
 

Maria, vår lärarstuderande, gör sin sista vecka i 

klassen. Hon har varit en tillgång och vi passar 

på att önska henne lycka till med sina studier. 
 

Onsdag den 3 oktober ska eleverna få visa upp 

sina simfärdigheter då de kommer att åka till 

Skepplanda simhall. Vi är medvetna om att det 

gått bort en del slöjd och hem- och 

konsumentkunskap men dessvärre fanns det 

inga andra tider. Vi ska försöka tänka på detta 

när vi planerar andra aktiviteter under läsåret.  
 

I klassrummet arbetar vi på. Många elever har 

svårt med koncentrationen under tisdag- och 

torsdagseftermiddagarna då klassen har långa 

dagar. När vi pratade om vad de själva kan 

göra för att minska svårigheterna kom förslag 

på att lägga sig tidigare och ha med sig frukt.  
 

Nu lite om skolarbetet. I matte arbetar vi just 

nu med procent och sannolikhet. I svenskan 

försöker vi varva mellan att läsa, skriva och att 

göra muntliga framställningar. Tidigare har vi 

övat mycket på att stå inför klassen och prata 

om något de gjort under helgen. Under hösten 

kommer vi träna på att göra lite större 

presentationer. Vecka 42 kommer klassen inte 

att ha någon matteläxa utan i stället en 

svenskaläxa där det gäller att förbereda en 

presentation. I engelskan jobbar vi med olika 

texter. Påminn era barn om att de är viktigt att 

de träna på att översätta texten. 
 

I SO har Tomas nu avslutat arbetet i 

samhällskunskap där de arbetat med valet. Nu 

kommer de istället arbeta med Europas länder, 

något som intresserar de flesta. I NO håller vi 

på att avsluta arbetet om djur och kommer 

istället börja med en ny NTA-låda, 

Kemiförsök. Då jag inte gått utbildningen på 

denna låda kommer Christina Danielsson att 

hålla i undervisningen och då samtidigt utbilda 

mig. En mycket bra lösning då det innebär att 

vi är två pedagoger i klassrummet. 
 

Den 23-26 oktober är jag ledig och om allt blir 

som planerat kommer Margareta Olsson att 

vikariera tisdag, onsdag och torsdag. Fredagen 

är ännu inte helt bestämd.  
 

Det var allt för denna gång! //Pia 

pia@ahlaforsfriaskola.se 


