
Hej där hemma!   Månadsbrev åk 1 september -19 

Första skolveckan har nu gått och vi börjar lära känna varandra så smått. Vi 

har börjat att arbeta med skolans ordningsregler, våra bokstäver och siffror 

mm. Flera nya spännande böcker har delats ut till barnens förtjusning.  

Vi hade en trevlig dag tillsammans med hela skolan på Furulund. Dagen 

innehöll roliga och lite kluriga samarbetsövningar. Det blev kul med många 

skratt. Syftet med dessa dagar är att vi ska lära känna varandra i gruppen 

och känna gemenskap med de större barnen på skolan.  

Här kommer lite skolinfo: 

Svenska – Läsa och skriva är viktiga redskap för att klara sig i livet. Vår uppgift 

är att förbereda eleverna så att de kan känna glädje med att läsa och skriva. 

Vi arbetar bl a med ”Den magiska kulan”. Ett svenskamaterial som täcker det 

mesta inom ämnet. Den finns i olika svårighetsgrader A, B och C. Vi utgår från 

att jag läser texten högt för barnen. Sedan har vi gemensamma diskussioner, 

där alla har möjlighet att bidra med sina upplevelser och erfarenheter och 

det skapar en förförståelse för eleven i den egna läsningen. I enl med Lgr11, 

får barnen även möta andra typer av texter ex. brev, instruktioner, artiklar mm 

Det kommer att ha en läsläxa varje vecka. Här behöver du som vuxen hjälpa 

ditt barn med att lyssna och ställa frågor på texten, så att de verkligen förstår 

vad de läser. Läsläxan kommer att vara från onsdag till tisdag varje vecka. 

Matematiken – Här är det viktigt att barnen får stimulans och utveckling 

genom både gemensamma gruppgenomgångar och individualisering. Ett 

varierat arbetssätt gör att barnen använder alla sinnen. Vi arbetar med ett 

mtrl som heter Favorit, där ingår det bl.a. arbetsböcker, spel och laborationer. 

Schemat är nu klart och ni har fått hem det med barnen. Vi har alltså idrott 

på tisdagar. De kommer att gå till skogen i två grupper. Den röda gruppen 

går till skogen på onsdag förmiddag och den blåa på fredag fm.  

Torsdag den 5/9 kl.18.00 är ni välkomna på föräldramöte i klassrummet. Har 

du något speciellt att ta upp, maila in din fråga innan så vi kan besvara den 

på bästa sätt.  

Tisdag den 17/9 springer vi Skoljoggen (på idrottstiden). 

     

Hösthälsningar 

    Lena, Maggan, Dejan o Jimmy 
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