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Hej                                                      
Då har vi börjat med vårt nya tema ”Jordens 

Uppkomst”. Det är väldigt spännande men en 

del svåra namn. Nästa vecka kommer vi till 

”jättarnas tid”. Där kommer vi stanna ett 

tag och göra lite praktiska saker. 

I matematiken tränar vi på tiotals 

övergångar i både addition och subtraktion.  

I svenskan jobbar vi med att ställa frågor 

med hjälp av ”Läsfixaren Reportern”. Denna 

vecka fick barnen en skrivläxa som handlar 

om att ställa frågor. 

I SO är det dags att arbeta med artiklarna i 

Barnkonventionen. Denna månad kommer vi 

att ha en storsamling med fsk-3 där vi 

sjunger sånger till de artiklar som vi har 

arbetat med. 

Fredagen den 27 september åker vi och ser 

teatern ”Flickan med svavelstickorna”. Det 

är en inspirationsstart på vårt tema om 

konstsagor av författaren H.C. Andersen. Vi 

åker i hyrd buss till och från Backateatern. 

Skicka gärna med en frukt. Mat serveras 

som vanligt i bamba när vi kommer tillbaka. 

Tisdagen den 1 oktober är det dags för 

porträttfotografering. 

Tisdagen den 15 oktober fluor lackar vi 

våra tänder. 

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. Turas 

om att läsa. Läs början i boken högt eller 

turas om, t.ex. genom att läsa varannan sida. 

Läs samma bok samtidigt. 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.  

 

Jag skickar med ett frivilligt läsbingo under 

lovet, kanske  kan det inspirera till att läsa 

en bok.     
Hälsningar   Gisela                            

tis 1 
Läs/skrivläxa 

Porträttfotografering 

ons 2 Skogen  

tors 3 Slöjd 

fre 4 Matteläxan lämnas in  

lör 5  

sön 6  

mån 7 
Idrott                                          

                                            v.41 

tis 8 Läs/skrivläxa 

ons 9 Skogen 

tors 10 Slöjd 

fre 11 Matteläxan lämnas in  

lör 12  

sön 13  

mån 14 
 Idrott                                            

                                            v.42                        

tis 15 Läs/skrivläxa Fluorlackning  

ons 16 Skogen 

tors 17 Slöjd 

fre 18 Matteläxan lämnas in  

lör 19  

sön 20  

mån 21 
 Idrott                                           

                                            v.43 

tis 22 Läs/skrivläxa Storsamling  

ons 23 Skogen 

tors 24 Slöjd 

fre 25 Matteläxan lämnas in 

lör 26  

sön 27  

mån 28 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

                                               v.44 

tis 29 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

 

ons 30 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

 

tors 31 
Höstlov/ ”Läslov”                                      

 


