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Hej och tack för ett trevligt föräldramöte. Alltid 

roligt att träffa så många positiva föräldrar. Jag 

har skickat ut protokollet från mötet till alla.  

Vi har nu kommit gång med bokstavsarbetet 

och matten ordentligt och de börjar komma in i 

arbetsgången. Då hoppet är ganska stort från 

förskoleklass till åk 1, tar det ett tag innan de 

kommer in i skolrutinerna. En del barn har 

mycket ”myror i byxorna” och har svårt att sitta 

stilla medans andra leker eller drömmer. Så är 

det, barn är barn   

Som jag skrivit tidigare, är barnen glada över 

läsläxan. Vi lämnar ut den på onsdagar och 

förhör den på tisdagar. Tanken är att de skall 

läsa den flera gånger under veckan. 

I matematiken har vi bl.a. lärt oss vilka 

talkamrater talen 1,2 och 3 har, vad fler och 

färre är och mindre än och större än.  

I no och so jobbar vi med hösten och vad som 

händer i naturen då. Vi jobbar också med vad 

som finns i närområdet, var vi bor mm. I so 

kommer vi snart också att börja arbeta med 

artiklarna i Barnkonventionen. Denna månaden 

kommer vi att ha en storsamling med fsk-3 där 

vi sjunger sånger till de artiklar som vi har 

arbetat med. 

I musiken lär de sig om olika instrument och ljud 

samt sjunger mycket och i engelskan leks- och 

sjungs det en hel del också.  

Onsdag den 2/10 har vi porträttfotografering av 

elever och personal här på skolan och tisdag 

den 15/10 är det flourlackning av tänderna. 

Tisdag den 22/10 har vi stor sångsamling  med 

hela lågstadiet och på onsdag den 23/10 ser 

och hör vi 9:ornas konsert i Medborgarhuset kul! 

Alla lära-känna-samtal (utom ett) är nu gjorda 

och det känns som om barnen verkligen trivs 

bra på skolan, härligt! 

Vecka 44  är det ”Höstlov ”  

 

Tips inför Läslovet/Höstlovet vecka 44.  

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

Gå till biblioteket tillsammans.  Vilka böcker 

tycker ditt barn om?  
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Margareta  
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tis 1 Läsäxa in. Idrott. 

ons 2 
Skogen, röd grupp. 

Fotografering. Ny läsläxa. 

tors 3  

fre 4 Skogen, blå grupp.  

lör 5  

sön 6  

mån 7                                                v.41 

tis 8 Läsläxa in. Idrott. 

ons 9 Skogen, röd grupp. Ny läsläxa. 

tors 10  

fre 11 Skogen, blå grupp.  

lör 12  

sön 13  

mån 14                                                v.42                        

tis 15 Läsläxa in. Fluorlackning. Idrott 

ons 16 Skogen, röd grupp. Ny läsläxa. 

tors 17  

fre 18 Skogen, blå grupp.  

lör 19  

sön 20  

mån 21                                                 v.43 

tis 22 Läsläxa in. Idrott. Storsamling  

ons 23 

Skogen, röd grupp. Ny läsläxa. 

Se och lyssna på 9:ornas 

konsert. 

tors 24  

fre 25 Skogen, blå grupp. 

lör 26  

sön 27  

mån 28 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

                                               v.44 

tis 29 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

 

ons 30 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

 

tors 31 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

 

 


