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Nu har hösten verkligen tagit fart, det syns på
alla härliga färger vi börjat upptäcka i skogen
utanför vårt klassrumsfönster. Under
september har vi bland annat haft en planerad
brandövning som fungerade mycket bra. Nästa
övning blir utan vår kännedom. Vi kommer
från och med oktober börja gå till skogen både
måndag och tisdag förmiddag, där blå grupp
går på måndag och röd grupp går på tisdag.
Viktigt att ni ser över barnens kläder
regelbundet så det finns ombyte på skolan.
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I oktober arbetar vi med:
No: arbetet med hösten och vad som sker i
naturen kommer fortsätta även i oktober.
So: vi fortsätter arbetet med regler och om hur
vi ska vara mot varandra.
Ma: vi kommer fortsätta öva på talen 0-5,
addition och subtraktion. Vi påbörjar arbetet
med talen 6 och 7 samt den kommutativa
lagen.
Sv: arbetet med veckans bokstav fortsätter och
vi skriver/läser varje dag i olika sammanhang.
Den magiska kulan följer med hem som
läsläxa nu vecka 40. Se separat utskick i
läxmappen för mer information.
Vi planerar att ha elevens valdag för lågstadiet
tisdagen den 20 oktober. Barnen får då chans
att arbeta i familjegrupper med elever från de
olika årskurserna.
Som nämndes i föräldramötesinformationen ni
fått ut per mail kommer utvecklingssamtal/
lära-känna-samtal ske vecka 43. Se separat
utskick.
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Med hösten kommer också ofta löss. Vi vill
påminna om att se över barnens hår
regelbundet för att undvika spridning på
skolan.
Hör gärna av er om ni undrar över något. Ni är
alltid välkomna att maila mig:
cecilia@ahlaforsfriaskola.se

Hälsningar Cecilia och Carina

