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Hej på er därhemma!  

Första skolveckan är avklarad och vi har 

kommit igång riktigt bra med arbetet. 

Vi har pratat om vilka regler som gäller både 

på skolan och i klassrummet. 

Vi pratar mycket om hur man ska vara mot  

varandra. Viktigt att man visar hänsyn och 

respekt mot varandra. 

Förra torsdagen hade vi en härlig dag i 

Furulund där vi gjorde sammarbetsövningar.  

 

Vi har börjat med vår nya matte bok. Vi har 

repeterat addition och subtraktion.  

I tisdag valde barnen och jag ny läsebok. Den 

heter Diamantjakten. Denna bok vill jag att 

ni slår in i bokplast eller liknande. Vi 

kommer att ha läsläxa från onsdag till tisdag. 

Om några veckor kommer även skrivläxa. 

Denna vecka var skriv läxan att träna skriva 

bokstäverna åt rätt håll. 

Tänk på att läsa läxan flera gånger och prata 

om texten. 

Vi har även börjat med GOTW. Det är 

minilektioner om ett spännande ämne, plats 

eller person.  

Jag ger en ledtråd i början på veckan och 

sedan kommer svaret på fredag. Denna vecka 

var det:  

”Eftertraktad värdefull kolbit” (Låt gärna 

barnen berätta om den) 
Viktiga datum: 

Fredagen den 6/9 kommer klassen, Johan 

och jag åka skolans bussar upp till Kilanda. 

Där kommer vi vara vid ”Kamratbanan”. Bra 

kläder och en fika ska barnen ha med sig. Vi 

äter när vi kommer tillbaka till skolan. 

Torsdagen den 12/9 kl. 18.00–19.00 är det 

dags för föräldramöte. Klassen behöver 2 

representanter till skolrådet och 2 till 

klassföräldrar, fundera redan nu om det 

känns intressant. 

Tisdagen den 17/9 kommer vi att vara med 

på Skoljoggen. Detta innebär att vi 

tillsammans springer en bana i Furulund. 

Skicka gärna med en frukt, vattenflaska samt 

skor och kläder som är lämpliga att springa i. 

Det är bra om barnen kommer ombytta till 

skolan. Efteråt finns ingen möjlighet att  

Det var allt för den här gången.  
 

Hälsningar Johan och Gisela 


