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Hej 

Då är vi redan inne i oktober månad. Nu har 

det regnat flera gånger under vår lunchrast. 

Kolla extra noga så det finns regnkläder och 

extrakläder här i skolan. 

 

Jag hoppas att ni sett vilken tid ni fått som 

uppringningstid för utvecklingssamtalet. 

Om den inte passar så mailar ni mig. 

 

Jag vill att ni hjälper barnen att komma ihåg 

läxorna. Min målsättning är att ge ut den på 

onsdag och den ska lämnas in på måndag. På 

måndag har vi halvklass och jobbar med 

texten som barnen har haft i läxa. 

 
Detta jobbar vi med just nu: 

Ma- Vi har nu börjat med multiplikation. Det 

tycker barnen är roligt.  

Sv-Vi skriver sagor med hjälp av 

sagomattan. Tränar oss på att stava. 

No- Vi pratar om hösten, vanliga svampar. 

So- Vi fortsätter med religion och GT. 

Vi tittar på Lilla aktuellt och diskuterar 

händelse både i Sverige och världen. 

Vi har även börjat att lära oss om ”kända 

personer. Astrid Lindgren och Pu-Yi.  

Om man har och vill får man gärna ta med 

Astrid Lindgren böcker till skolan. Vi ska 

nämligen läsa några stycken var som hon 

skrivit. 

 

Vi börjar förbereda oss och träna inför NP-

provet till våren. NP-proven börjar i mars. 

Det är 14 delprov i matte och svenska.  

 

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! 

 

Hälsningar Sarry och Gisela 

 

 


