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fre 1 Höstlov 

lör 2  

sön 3  

mån 4                                     v.45 

tis 5 Idrott, läxa in. 

ons 6 
Skogen, röd grupp. Ny 

läxa ut. 

tors 7  

fre 8 Skogen, blå grupp. 

lör 9  

sön 10  

mån 11                                      v.46                          

tis 12 
Bad i Skepplanda. Ingen 

idrott. Läxa in. 

ons 13 
Skogen, röd grupp. Ny 

läxa ut. 

tors 14  

fre 15 Skogen, blå grupp. 

lör 16  

sön 17  

mån 18                                      v.47 

tis 19 Idrott. Läxa in. 

ons 20 
Skogen, röd grupp. Ny 

läxa ut. 

tors 21  

fre 22 Skogen, blå grupp. 

lör 23  

sön 24  

mån 25                                      v.48 

tis 26 
Skridskor på Ale Arena. 

Läxa in. 

ons 27 
Skogen, röd grupp. Ny 

läxa ut. 

tors 28  

fre 29 Skogen, blå grupp. 

lör 30  

 

 

 
 

 

 

Hej, 

Nu har drygt halva höstterminen gått och 

det är höstlov. Det sker stora framsteg i 

barnens läsutveckling, härligt! Eleverna har 

fått sin vanliga läsläxa som är till tisdag 

den 5/11 (efter lovet alltså). Under 

höstlovet har barnen fått hem ett frivilligt 

läsbingo. Detta för att locka till läsning så 

ofta som möjligt! 

 

Detta har vi bl a arbetat med i oktober: 

Sv – Bokstavsarbete där vi läser, spårar, 

ljudar, skriver (både manuellt och digitalt), 

rimmar, spelar mm. 

Ma – Sifferarbete, lika-med-tecknet och 

dess betydelse, addition inom talområdet 

0-5, mm. 

So – Barnkonventionen, samarbetslek mm. 

No – Vi lär oss o djur och natur bl a hösten, 

nyckelpigan, ekorren, mm 

 

I oktober har vi också haft en trevlig 

gemensam sångsamling, flourlackning, en 

uppskattad elevens-val-dag/friluftsdag 

samt lyssnat på 9:ornas konsert del 1. Vi 

avslutade också med ett uppskattat 

”halloweendisco”, där barnen fick tillverka 

egna fina masker, jättekul!  

 

Planerat i november: 

12:e åker vi till Skepplanda och badar. Vi 

badar mellan 9-10. Vi äter i bamba när vi 

är tillbaka. Barnen behöver ha med sig: 

badkläder, handduk, tvål samt sin frukt. Är 

det någon förälder som kan följa med, i 

egen bil, är ni hjärtligt välkomna.  

 

26:e skridskor på Ale Arena. Mer info 

kommer. 

 

 

 

 

 

 

 

Ha ett härlig höstlov önskar 

Lena, Dejan, Jimmy och Maggan 

 

 


