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fre 1 LOV 

lör 2  

sön 3  

mån 4                                             v.45 

tis 5 idrott 

ons 6 profil 

tors 7 idrott 

fre 8  

lör 9  

sön 10  

mån 11                                             v.46                          

tis 12 idrott 

ons 13 profil, läxa 

tors 14 idrott 

fre 15 engelskaläxa 

lör 16  

sön 17  

mån 18                                             v.47 

tis 19 idrott 

ons 20 profil, läxa 

tors 21 idrott 

fre 22 engelskaläxa 

lör 23  

sön 24  

mån 25                                             v.48 

tis 26 Skridskodag på Ale arena 

ons 27 profil, läxa 

tors 28 idrott 

fre 29 engelskaläxa 

lör 30  

 

 

 

 

 

Hej! 

Då var det dags för ett nytt månadsbrev. Tänk 

vad tiden går snabbt. Nu är det bara två 

månader kvar på denna termin. 

 

I skolan arbetar vi på. Vi arbetar mycket med 

att vi ska ha arbetsro och har kommit en god 

bit på vägen. Under hösten har vi samlat 

stjärnor i klassen. En stjärna får klassen när vi 

arbetat riktigt bra. När vi samlat ihop ett visst 

antal kommer vi att fira med att göra något 

trevligt. Vad vi ska göra, bestämmer vi 

tillsammans i klassen. Vi är inte där ännu men 

hoppas nå målet under november månad. 

 

De är fortfarande många som har svårt med att 

ta instruktioner, tankarna flyger iväg någon 

annanstans, vilket visar sig i att de får svårt när 

de sedan ska arbeta självständigt. Självklart 

arbetar vi vidare med detta i skolan.  

 

När det gäller engelska märker jag att en del 

elever tycker att det är svårt och jag vill ännu 

en gång påminna om ovningsmastaren.se där 

eleverna både kan lyssna på texten och träna på 

glosorna. Jag kan även tipsa om en sida på 

nätet där de kan träna extra, 

gamestolearnenglish.com. Nu under fyran är 

det viktigt att bygga ett bra ordförråd för att 

kunna förstå och använda språket framöver. 

 

Den 26 november kommer vi att ha 

skridskodag på Ale arena. Vi har vanliga 

lektioner på förmiddagen, sedan lunch och 

efter det åker vi ner till Bohus. Eleverna slutar 

när vi kommer hem, ca 13:40. 

 

Maria, lärarstudenten som har varit hos oss de 

senaste fem veckorna, lämnar nu klassen för att 

göra sina avslutande veckor på universitetet. 

Hon kommer att vara saknad av både mig och 

eleverna! 

 

Nu vill vi bara önska er alla ett skönt och 

välbehövt höstlov (läslov). Vecka 45 har 

eleverna inga läxor men självklart är det av 

värde att läsa, träna addition- och 

subtraktionstabeller samt engelskan. Säkert 

finns det stunder under lovet till detta. 

 

                                      // Rebecka och Pia 
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