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Hej 

Då var vi stax inne i novembermånad. 

Alla utvecklingssamtal är klara och jag 

vill tacka er för att vi fick ringa upp. 
 

I SO har vi nu avslutat Gamla  

Testamentet och kommer nu att titta på 

våra olika Världs religioner. 

Vi tittar också på ”Lilla Aktuellt” skola 

på fredagar för att veta vad som händer 

ute i värden och i Sverige. 

 

I NO har vi pratat om Hösten och nu 

har vi börjat med Teknik. Barnen har 

fått ritat och konstruerat broar.  

Ett kul arbetet som tränar på att 

sammarbeta. 

 

I svenskan fortsätter vi med att skriva 

sagor. Vi jobbar mycket med att skriva 

läsligt för hand (målet i åk 3). Det vore 

bra om ni kunde hjälpa barnen när de 

skriver sina läxor i svenskan hemma.  

Vi har tränat på att berätta en handling 

med hjälp av bilder (kunna berätta med 

ett tydligt innehåll). 

Allt detta är ju en förberedelse inför de 

nationella proven till våren. 

Vi har även jobbat med Astrid Lindgren. 

Tittat på film, läst fakta om henne och 

läst olika böcker som hon skrivit. Dessa 

har vi sedan redovisat för varandra. 

 

I matten har vi jobbat med gånger 

tabellerna. Träna gärna dessa hemma.  

Nu har vi prioriteringsregeln och 

problemlösning framför oss. 

 

Klassen fungerar väldigt bra och vi har 

ett bra arbetsklimat i klassrummet.  

Vi jobbar mycket med att alla människor 

är lika viktiga.  

Under november kommer vi jobba extra 

mycket med Barnkonventionen, där vi 

träffar Tjosan Hejsan som guidar oss i 

Barnens rättigheter. 

 

Hälsningar Sarry och Gisela 
 


