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Hej 

Då var vi igång igen. Vi hälsar vår nya 

klasskamrat Alva J välkommen till 

klassen. 

Vi har denna vecka jobbat med att lära 

känna varandra och vilka regler som 

gäller i klassrummet och på skolan.  

 

I matten jobbar vi med att repetera 

addition och subtraktion. 

Matteläxa kommer att läggas i den röda 

mappen och vara från måndag till 

fredag. 

 

I svenskan har vi börjat med ”Nyckeln 

till skatten”. Det handlar fortfarande 

om ABC-klubben som får ett nytt 

uppdrag. Till varje läxa finns det 

uppgifter att svara på.  

Läs läxan flera gånger. Låt barnet 

berätta om vad de läst. Skriv svaren fint 

med stor bokstav och punkt i läxboken. 

   

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. 

 

Jag vill åter påminna om att sjukanmäla 

via skola24 varje dag barnet är borta 

samt att du ringer på fritids / klubbens 

telefon. 

Se till att barnen har regn- och 

ombyteskläder här på skolan. 

Skicka gärna med en frukt som vi tar på 

frukt stunden. 

Är det någon som har fruktträd hemma 

och mycket frukt? Då är ni hjärtligt 

välkomna att skicka med till ”klassens 

fruktskål”. 

 

Hälsningar Sarry och Gisela 


