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ons 1 skogen 

tors 2 idrott 

fre 3  

lör 4  

sön 5  

mån 6 Ny läxa!                              v.36 

tis 7 Slöjd  

ons 8 skogen 

tors 9 idrott 

fre 10  

lör 11  

sön 12  

mån 13                                             v.37 

tis 14 Slöjd 

ons 15 skogen 

tors 16 Idrott + läxa in  

fre 17  

lör 18  

sön 19  

mån 20                                             v.38 

tis 21 Slöjd 

ons 22 skogen 

tors 23 Idrott + läxa in 

fre 24  

lör 25  

sön 26  

mån 27                                             v.39 

tis 28 Slöjd 

ons 29 skogen 

tors 30 Idrott + läxa in  

 

 

 

 

 

 

Hej på er!  

 
Första skolveckan gick i rasande fart 

med både skolstart, heldag på 

Furulund och glada återseenden.   

 

Vi har fokuserat mycket på 

samarbetsövningar och regler i skolan 

– detta kommer vi fortsätta med 

kontinuerligt över läsåret men gör det 

mer intensivt nu i början av terminen. Vi 

arbetar också extra med rutiner och 

arbetsro för att ge oss själva och 

varandra goda förutsättningar till 

lärande och utveckling.   

 

I september kommer eleverna att få 

hem sin nya läxa. Separat 

informationsbrev om läxan skickas 

med i mappen som vanligt. I år 

kommer barnen att läsa 

diamantjakten, som är en fortsättning 

på ABC-klubben med Asta, Cesar och 

Bea.  

 

I svenska kommer vi ha intensiv skriv- 

och lästräning för att komma igång 

ordentligt efter sommarlovet. På 

engelskan kommer vi fortsätta titta på 

”Pick a colour” och ha olika 

pratövningar. I matten kommer vi 

fortsätta repetera det vi lärde oss i 

ettan. Vi kommer i NO och SO att 

arbeta med djurs- och växters 

livscykler, repetera årstiden höst samt 

prata mer om olika regler (tex. 

Spelregler) samt hur möten går till.   

 

Vi bjuder in till föräldramöte den 16/9 

kl. 17.15-18.00. Vi kommer att vara 

utomhus på skolgården. De riktlinjer vi 

behöver förhålla oss till är att det 

endast kan komma en 

vårdnadshavare/elev för att vi inte ska 

bli för många som samlas samtidigt. 

Vid dåligt väder är vi inomhus på 

skolan. Sker en ändring av plats 

meddelar vi er via mail.  

 

Vänliga hälsningar 

Cecilia och Carina 

 


