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             Hej igen!                    Årskurs 2    

Nu är vi snart inne i november och tiden rusar iväg. 

Oktober månad var fylld med upplevelser. Vi 

besökte b la Konserthuset i Göteborg och  fick ta 

del av en alldeles nyskriven operett som hette  

”Pampiga systrars symfoni ”.  

 

Vi har haft en gemensam sångsamling med fsk-3 

där vi sjöng sånger som handlar om artiklar i 

Barnkonventionen. I SO kommer vi åter igen att 

träffa hjälptrollet ”Tjosanhejsan”. Han är utsänd 

från FN i Geneve och hjälper barnen Rumlaskogen” 

att lära om sig om barnkonventionen.  

 

Vi håller på att avsluta vårt tema i SO om ”Urtiden” 

Vi har läst faktaböcker , sett på film skrivit egna 

faktatexter ,jobbat med läsförståelse ,sjungit sånger  

samt kollat ”källan” Barnen har  också skrivit 

dinosauriesagor på Ipaden och spelat in ljud till sina 

sagor. De kommer att läsa upp sagorna för fsk ,för 

att se att det finns en mottagare till sina alster. 

 

I matematiken har vi arbetat med algoritmer   

d v s att ”ställa upp tal ”inom addition. I november 

börjar vi med multiplikation som många av barnen 

har efterfrågat. Spännande!  

 

Tisdagen den 27/11 badar vi  i Skepplandahallen 

mellan klockan 9.00 -10.00. 

 

Onsdagen den 28 november är det dags för 

skridskoåkning i Ale arena. Vi åker skridskor 

mellan kl.9-10.30. Skicka gärna med en liten fika 

och något att dricka. Har du möjlighet att vara med 

och knyta skridskor är vi väldigt tacksamma. Obs! 

skicka med hjälm, skridskor, vantar och gärna 

halsskydd. 

 

Tips inför Läslovet/Höstlovet vecka 44.  

Läs högt för ditt barn.Prata om det ni har läst. Gå 

till biblioteket tillsammans.  Låna böcker och få 

inspiration. Vilka böcker tycker ditt barn 

om? Vilken genre gillar ditt barn bäst? Turas om 

att läsa. Läs början i boken högt eller turas om, 

t.ex. genom att läsa varannan sida. Läs samma bok 

samtidigt. Sitt bredvid barnet och läs samma bok 

tillsammans. Det blir ett utmärkt tillfälle att prata 

om både bild och text. Se en film om boken. Det 

kan underlätta läsförståelsen att se en filmatisering 

av boken.  

Alla barnen kommer även detta läsår att besöka 

biblioteket i Nödinge. I skolan har barnen sitt eget 

skolbibliotek, men det är alltid lärorikt att komma 

och se det stora biblioteket i kommunen.   

 

Jag skickar med ett frivilligt läsbingo under lovet, 

,kanske  kan det inspirera till att läsa en bok.        
 

 

Trevligt ”läslov ”v.44 önskar Suzanne och Agnetha  
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                                        v.48 

tis 27 

Bad i Skepplandahallen. Varmt 

välkomna att vara med! Vi 

badar mellan 9.00-10.00. 

Skicka gärna med en frukt. 
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