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mån 4 
Idrott                                           

                                            v.45 

tis 5 Läs och skrivläxa 

ons 6  

tors 7 Slöjd 

fre 8 Matteläxan lämnas in 

lör 9  

sön 10  

mån 11 
 Idrott                                                

                                           v.46                          

tis 12 
Läs och skrivläxa. Bad i 

Skepplanda mellan kl.9-10 

ons 13  

tors 14 Slöjd 

fre 15 Matteläxan lämnas in  

lör 16  

sön 17  

mån 18 
Idrott                                                  

                                            v.47 

tis 19 Läs och skrivläxa 

ons 20  

tors 21 Slöjd 

fre 22 Matteläxan lämnas in 

lör 23  

sön 24  

mån 25 
Idrott                                                        

                                           v.48 

tis 26 Läs och skrivläxa 

ons 27  

tors 28 Slöjd 

fre 29 Matteläxan lämnas in 

lör 30  

 

 

 

 

 

     

 

 Hej på er!                       årskurs 3 

 

Här kommer lite skolinfo; 

 

Tänk vad tiden rusar iväg när man har roligt!  

Skolarbetet flyter på bra. I oktober månad 

arbetade vi med HC.Andersens konstsagor. 

Inspirationsstarten var pjäsen ”Flickan med 

svavelstickorna” på Backateatern. Vi har 

arbetat tillsammans med klass 2 och barnen har 

skrivit sagor med annorlunda slut, spelat pjäs, 

målat akvarellbilder och gjort collage. 

 

Onsd.23/10  har fsk-låg en” valbar dag ” i 

familjegrupper. Då kan barnen välja mellan 

olika saker Ex; baka, halloweenpyssel, 

,fotbollscup och lekar. 

 

Nu håller vi på att avsluta vårt arbete om 

”Kroppen” och barnen har verkligen varit 

jätteduktiga och intresserade! 

Vi kommer att få besök av sjuksköterskan 

Camilla som kommer att berätta om hur det är 

att arbeta på barnsjukhus.  

Vi har också pratat om hälsa och hur viktigt 

det är att äta en varierad kost. I hemkunskapen 

kommer vi att laga en näringsriktig frukost. På 

idrotten pratar Johan vikten av att röra på sig. I 

klassrummet gör vi olika typer av 

motorikövningar varje dag. 

 

Om du som förälder har möjlighet att följa med 

till Skepplandabadet i egen bil är du 

välkommen tisdagen den 12 november. Vi 

badar mellan kl.9.00-10.00.Maila mig om det 

passar. Skicka gärna med en frukt som barnet 

kan äta efter badet. 

 

Bokar redan nu in tisdagen den 17 december 

kl.18.00 för att se klass 3 spela en pjäs om 

”Tomtar och troll”.  Mer info kommer senare. 

 

                 

                    
 

Trevlig höstlov önskar 

 Margareta ,Suzanne och Agnetha  

 


