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ons 2  

tors 3  

fre 4  

lör 5  

sön 6  

mån 7 
                                              

v.2 

tis 8 Skolan börjar  

ons 9 Idrott  Ny läs och skrivläxa 

tors 10 Slöjd 

fre 11  

lör 12  

sön 13  

mån 14 

                                               

Matteläxan lämnas ut                                        

v.3                       

tis 15  

ons 16 
Idrott  Läs och skrivläxa 

kap.16 

tors 17 Slöjd 

fre 18 Matteläxan lämnas in 

lör 19  

sön 20  

mån 21 
 Matteläxan lämnas ut                                               

                                           v.4 

tis 22  

ons 23 
Idrott  Läs och skrivläxa 

kap.17 

tors 24 Slöjd 

fre 25 Matteläxan lämnas in  

lör 26  

sön 27  

mån 28 
Matteläxan lämnas ut                                             

v.5 

tis 29  

ons 30 Idrott Läs och skrivläxa kap.18 

tors 31 Slöjd  

                     Hej på er !       

Hoppas att ni alla har haft ett riktigt skönt 

jullov. Nu är det dags att starta igen med nya 

friska tag.  

Vi arbetar vidare med temat ”Tiden ”och pratar 

om årstider, månader, veckor, dagar och 

klockan. Fråga gärna ditt barn vad klockan är 

när det är dags för olika aktiviteter. I matten 

arbetar vi med Favoritboken samt olika digitala 

spel ex” Klockgården” ”Roboclock ”och 

Elevspel.se Där finns flera varianter när det 

gäller att träna vidare på analog klocka. Vi lär 

oss också hur almanackan fungerar. Det blir 

prat om väder och vädersymboler samt att 

hålla koll på temperaturen varje dag. Temat 

genomsyrar alla ämnen, vi lär oss engelska ord 

för årstider, månader veckodagar, och väder. I 

musiken sjunger vi sånger som handlar om 

temat och det blir härliga bilduppgifter med 

olika tekniker. Syftet är att barnen skall 

uppleva och lära med alla sinnen. 

I temat ”Vinter” kommer vi att lära oss om 

vinterfåglar. Vi ser på filmer, läser, skriver 

sagor och faktatexter, målar, lyssnar på olika 

fågelläten och tar reda på fakta. Vi introducerar 

en ny modell som vi kallar ”VÖL-modellen”. 

Syftet med att använda VÖL-tabellen är att 

visa eleverna hur de kan integrera ny kunskap 

med sin tidigare kunskap och att innan 

läsningen fundera över vad de vill få ut av/lära 

sig av texten. När eleverna dokumenterar vad 

de redan vet och vad de lärt sig reflekterar de 

över sitt kunnande och lärande. Genom att 

eleverna innan läsningen funderar över vad de 

önskar veta väcks nyfikenheten. 

 Så här arbetar vi: Välj en faktatext 2. Att före 

läsningen aktivera förkunskaper och skriva in 

dem i kolumnen V(vet)3. Att fundera över vad 

man vill veta och skriva in dem i kolumnen 

Ö(önskar veta)4. Att efter läsning reflektera 

över vilken ny kunskap man fått och skriva in 

dem i kolumnen L(lärt sig)  
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Viktig informationen inför vt 19: 

 

 Om ditt barn är sjukt skall 

detta anmälas direkt på 

morgonen till: Skola24. 

Jättebra om du även mailar 

mig 

suzanne@ahlaforsfriaskola.se  

 Om du vill informera mig om 

något som gäller ditt barn är 

du varmt välkommen att ringa 

mig tel:740568 så vi 

tillsammans kan bestämma en 

tid som vi kan träffas . 

 

 Om ditt barn är ledig eller sjuk 

under flera dagar vill vi att du 

som förälder ansvarar för att 

hämta skolmateriel. 

 

  

 

 

   Hälsningar från Suzanne och         

                   Agnetha  
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