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 ons 1 
 

Skogen – röd grupp 

tors 2 Idrott 

fre 3  

lör 4  

sön 5  

mån 6 Läxdag  in/ut                      v.36 

tis 7 Slöjd – röd grupp 

ons 8 Skogen – blå grupp 

tors 9 Idrott 

fre 10  

lör 11  

sön 12  

mån 13 Läxdag  in/ut                     v.37 

tis 14 Slöjd – blå grupp 

ons 15 Skogen – röd grupp 

tors 16 Idrott 

fre 17  

lör 18  

sön 19  

mån 20 Läxdag  in/ut                     v.38 

tis 21 Slöjd – röd grupp 

ons 22 Skogen – blå grupp 

tors 23 Idrott 

fre 24  

lör 25  

sön 26  

mån 27 Läxdag  in/ut                     v.39 

tis 28 Slöjd – blå grupp 

ons 29 Skogen – röd grupp 

tors 30 Idrott 

 
 

 

 

 

 

 

Hej igen ! 

Vi har haft en bra start på denna termin och 

barnen börjar komma i ”skolform”.  

 

Detta blir det sista brevet jag skriver till er som 

klassföreståndare för klassen. Min sista dag i 

klassen är torsdag den 16/9. Då kommer jag att 

bjuda eleverna på något gott, hoppas det är ok 

för er. Jag vill härmed tacka för de här dryga två 

åren och önska dem lycka till framöver. Agnetha 

fortsätter i klassen och ny lärare är anställd och 

kommer börja senare under hösten. Dock 

kommer de att få byta idrottslärare under en 

period, då Johan E fått andra arbetsuppgifter ett 

tag. 

 

I år kommer de att jobba med ”Nyckeln till 

skatten”.  Det är ett liknande upplägg som 

Diamantjakten och Den magiska kulan som vi 

tidigare arbetat med.  

I matten kommer de att fortsätta att göra klart 

den sista repetitionsdelen i 2B-boken för att sedan 

komma i gång med den gröna 3A. 

I engelska arbetar vi i år med ett material som 

heter Magic. Det innehåller övningar för att 

lyssna, läsa, skriva och tala. Det är också från 

Studentlitteratur (som matten). Vill ni öva digitalt 

hemma, kan alla ni som skaffat konto och 

aktiverat det digitala materialet i matte, använda 

samma konto till att aktivera engelskamaterialet. 

Ni andra kan skapa nytt konto och aktivera både 

matte och engelskamaterialet. Barnen kan skriva 

ner koden på skolan.  

 

Det kommer även i år att vara läs- och skrivläxa 

utifrån vårt svenskamaterial. Det är bra om era 

barn läser läxan minst 3-4 ggr/v och dessutom 

minst en gång för en vuxen som signerar läskortet. 

I matten kommer läxan att vara färdighetsträning 

inom stora och lilla addition och subtraktion samt 

multiplikationstabellerna. Det är av största vikt att 

vi tränar och automatiserar dem. Vi kommer att 

ha olika tester på tabellerna så småningom.  

Tänk på att klubben har läxläsning på onsdagar 

för de som vill. 

 

När det gäller föräldramötet får vi återkomma 

med det lite längre fram.  

 

Vill också påminna om pandemin som ökar igen. 

Alltså inga elever med symtom på skolan samt 

glöm inte att testa ditt barn vid sjukdom. 

 

  Tack!/Lena 

 

  


