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sön 1  

mån 2                                      v.45 

tis 3 Idrott + läxan in 

ons 4 Skogen (röda gruppen) 

tors 5 Slöjd (blå gr) + ny läxa 

fre 6  

lör 7  

sön 8  

mån 9                                      v.46                          

tis 10 Idrott + läxan in 

ons 11 Skogen (blåa gruppen) 

tors 12 Slöjd (röd gr) + ny läxa 

fre 13  

lör 14  

sön 15  

mån 16                                      v.47 

tis 17 Idrott + läxan in 

ons 18 Skogen (röda gruppen) 

tors 19 Slöjd (blå gr) + ny läxa 

fre 20  

lör 21  

sön 22  

mån 23                                      v.48 

tis 24 Idrott + läxan in 

ons 25 Skogen (blåa gruppen) 

tors 26 Slöjd (röd gr) + ny läxa 

fre 27  

lör 28  

sön 29  

mån 30                                      v.49 

 

 

 

Hej där hemma! 

I skrivande stund har eleverna ett skönt 

höstlov och när de är tillbaka har vi 

kommit in i november månad. 

 

De allra flesta barnen har fått igång sin 

”arbetsmotor” och jobbar på bra, kul. 

Det är bra arbetsro i klassrummet, då vi 

för det mesta jobbar i halvklass. 

 

Alla utvecklingssamtal är klara och jag 

tackar för bra samtal. Lite annorlunda 

via telefon men inga problem.  

 

Detta händer i november: 

So – Temaarbete Barnkonventionen 

No – Jordens uppkomst 

Ma – Subtraktion från tiotal och 

addition med uppställningar 

Julpyssel inför 1:a advent. 

 

I svenskan ska vi, på olika sätt, fokusera 

på en läsintensiv period.    

 

Vi kommer att byta ut en del av 

matteläxan till en skrivläxa. Där ska 

barnen träna på att skriva fint och rätt.   

 

Idrotten kommer, fram till jul, att vara 

inomhus men utan ombyte. Ni som har 

barn som svettas mycket kan ta med 

en extra t-shirt.  

 

Nu har det regnat en del och vi har en 

del barn som inte har ordentliga 

regnkläder och stövlar. En del saknar 

också ombyten.  

Snälla, försök att lösa det. 

Jag håller också på att försöka hitta 

lådor som passar på barnens plats i 

korridoren. De ska helst vara ca  

20x20x20 cm. Har ni tips så snälla ge 

mig dem.  
                         Hösthälsningar 

Pedagogerna i 2:an 

 
 

 

 


