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tors 1 Slöjd  röd gr. + ny läxa 

fre 2  

lör 3  

sön 4  

mån 5                                                 v.41 

tis 6 Idrott +  läxan in/förhörs 

ons 7 Skogen – röd grupp 

tors 8 Slöjd blå gr. + ny läxa 

fre 9  

lör 10  

sön 11  

mån 12                                                v.42                        

tis 13 Idrott + läxa in/förhörs 

ons 14 Skogen – blå grupp 

tors 15 
Slöjd röd gr.  + ny läxa. 

Utvecklingssamtal (blå gr) 

fre 16  

lör 17  

sön 18  

mån 19                                                v.43 

tis 20 Elevens valdag + läxa in/förhörs 

ons 21 skogen 

tors 22 
Slöjd blå gr.  + ny läxa. 

Utvecklingssamtal (röd gr) 

fre 23  

lör 24  

sön 25  

mån 26 höstlov                                   v.44 

tis 27 höstlov 

ons 28 höstlov 

tors 29 höstlov 

fre 30 höstlov 

lör 31  

 

 

 

 

Hej på er  

Nu är det dags för oktober och det är en del 

som händer i denna månad.  

 

Men först lite lägeskoll……   

2:an har startat bra och vi har mycket bra 

arbetsro och entusiastiska elever. Vi jobbar 

ofta i halvklassgrupper och det funkar bra.  

Vi har startat upp två olika ”belönings-

system” där klassen belönas dels genom 

ordning och reda samt är schyssta kompisar 

mm. låt gärna era barn berätta om detta.  

 

Vi upptäckte i förra veckan att flera barn 

saknar regnkläder, stövlar och 

ombyteskläder. Förstår att det kan vara svårt 

att ha koll i dessa ”covid-tider” när ni 

ombeds att inte gå in i hallen men försök så 

gott det går är ni snälla.  

 

Vår planerade brandövning gick mycket 

bra. Nästa övningstillfälle blir utan vår 

kännedom. 

 

Vår nya skolsyster har varit på besök och 

presenterat sig. Hon informerade också 

barnen en om sprutan de tar i åk 2, nu i höst. 

Glöm inte skicka tillbaka lappen ni fick hem.  

 

Vi har också haft besök av vår nya rektor. De 

fick lära känna varandra under en timma i 

fredags, trevligt! 

 

I oktober jobbar vi med: 

Matte – addition och subtraktion med tiotal 

och ental samt problemlösning.  

Svenska – skriva brev, sagor, läsförståelse mm 

So – religion- Skapelseberättelsen och GT 

samt FNs barnkonvention 

No – Hösten (svamp, äpplen, träden mm) 

 

Terminens utvecklingssamtal kommer att ske 

via telefonsamtal. Under två torsdagar (v.41 

och 42) kommer ni att bli uppringa av mig 

och ert barn från skolan.  Barnen får hem 

tider och mer information på torsdag.  

 

Tisdagen den 20/10 planerar vi att ha en 

elevensvaldag för lågstadiet.   

 

Denna månad avslutas med att arbeta med 

FNs Barnkonvention, Halloweenpyssel och ett 

härligt höstlov!   

 
 Hösthälsningar från pedagogerna i 2:an 
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