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tis 1 Idrott. Läxa in. 

ons 2 Skogen för blå grupp. 

tors 3 
Slöjd för röd grupp.  

Ny läxa ut. 

fre 4  

lör 5  

sön 6  

mån 7                                                      v.37                         

tis 8 
Läxa in.  

Skoljoggen för fsk-3. 

ons 9 Skogen för röd grupp. 

tors 10 
Slöjd för blå grupp.  
Ny läxa ut. 

fre 11  

lör 12  

sön 13  

mån 14                                                      v.38 

tis 15 Idrott. Läxa in. 

ons 16 Skogen för blå grupp. 

tors 17 Slöjd för röd grupp. Ny läxa ut. 

fre 18  

lör 19  

sön 20  

mån 21                                                      v.39 

tis 22 Idrott. Läxa in. 

ons 23 Skogen för röd grupp. 

tors 24 
Slöjd för blå grupp.  

Ny läxa ut. 

fre 25  

lör 26  

sön 27  

mån 28                                                      v.40 

tis 29 Idrott. Läxa in. 

ons 30 Skogen för blå grupp. 

 

 

 

 
 

Hej där hemma. 

Nu har vi kommit igång igen på skolan. Vi har 

hittills haft ett bra arbetsklimat i klassrummet 

och vi jobbar mycket i halvklass, härligt! 

 

Vi har kört igång med symmetri och att räkna 

med tiotal i matten. I svenskan har vi börjat 

bekanta oss med Diamantjaktens arbetsbok 

samt svenska grammatik och ordkunskap i 

boken ”Veckans ord”. Vi kommer också att 

jobba en del med läsförståelse.  

 

I so´n har vi startat med att prata om vilka olika 

yrken mm. som det finns i samhället och vilka 

viktiga roller som finns. Vi kommer att försöka 

göra några studiebesök i vår närhet för att få se 

lite olika arbetsgrupper mm. Självklart följer vi 

rekommendationerna och håller avstånd. 

 

Vi kommer också komma in på religion och 

skapelseberättelsen under september månad.  

 

Idag fick de sin första läxa i åk 2. Det är en 

läsläxa (som innan) och en matteläxa. Tanken 

är att matteläxan inte skall tas ur plastmappen. 

Det är också bra om ni kontrollerar att läxan blir 

gjord på ett bra sätt. Läxan blir från torsdagar 

till tisdagar (det funkar så länge de inte ska ha 

idrottskläder och duschsaker med sig). Läsläxan 

jobbar ni med, som innan, med era barn (se 

insidan på läskortet).   

 

Schemat börjar också sätta sig med personal 

mm. Vi som jobbar i åk 2, tills vidare är: Lena, 

Agnetha, Johan, Anders och Rebecka. Som 

specialresurs jobbar Suzanne.  

 

Tisdagen den 8:e september springer vi 

Skoljoggen för världens barn. Se separat utskick 
från idrottslärarna.  

 

Det blir inget föräldramöte ännu på ett tag och 

utvecklingssamtalen kommer att vara via 

telefon eller något digitalt program. Vi 

återkommer om det. 

 

Vill åter påminna om att sjukanmäla via skola24 

varje dag barnet är borta. att barnen har regn- 

och ombyteskläder samt att skicka med färsk 

frukt som mellis på fm. Vi äter för det mesta 

lunch kl.11.00 och eleverna är väldigt hungriga 

då. Om ert barn har svårt att få i sig en bra 

frukost, skicka med en smörgås att äta här. Det 

krävs mycket energi och fokus här på dagarna! 

 

Är det någon som har fruktträd hemma och 

mycket frukt? Då är ni hjärtligt välkomna att 

skicka med till ”klassens fruktskål”. 

 

Funderar ni över något, maila eller ring oss! 

 
  Hälsningar 

                       Pedagogerna i 2:an 


