oktober 2021
fre

1

Hej på er därhemma!

lör

2

sön

3

mån

4

Dags att ge oss in i hösten ordentligt – med
kyligare, blötare och mörkare dagar och allt vad det
innebär. Det betyder också att Ni gärna får se över
barnens kläder så att de har kläder efter väder i
skolan då vi är ute mycket. Någon har skickat med
en påse, bra! Jag ser till att den kommer hem, med
innehåll, på fredag för kontroll under helgen..

tis

Läxa in- läxa ut
v.40
5 Blå grupp slöjd

ons

6 Röd grupp skogen

tors

7 Idrott

fre

8

lör

9

sön

10

mån

11

tis

Läxa in- läxa ut
v.41
12 Röd grupp slöjd

ons

13 Blå grupp skogen

tors

14 Idrott

fre

15

lör

16

sön

17

mån

18

tors

Läxa in- läxa ut
v.42
19 Blå grupp slöjd
Skolfotografering
20
Röd grupp skogen
21 Idrott

fre

22

lör

23

sön

24

mån

25

tis
ons

I svenskan bland annat arbetar vi med Nyckeln till
skatten med tillhörande arbetsbok. Kom ihåg att
sätta streck och signera på ”läskortet” för varje
gång ert barn läser för er vårdnadshavare. Vi är inne
i en läsintensiv period , ”bänkbok” finns tillgänglig
på varje barns plats, låt era barn visa hur duktiga de
är att läsa därhemma. Läsläxan redovisar eleverna
ibland genom att högläsa i par för varandra ibland
för vuxen. Andra arbetsböcker barnen har är
Veckans ord som vi på fredagar har diktamen ur
(10 ord). Läsförståelse jobbar vi också med, detta är
oerhört viktigt då mycket i matten innebär att man
kan förstå vad man läser. Skrivning tränas också
mycket, det är viktigt att kunna skriva läsligt och
3orna är riktigt duktiga!
I matte har vi jobbat med repetition av subtraktion,
addition och multiplikation som ni märker på
läxan. Barnen väljer om de vill träna tabeller på tid
eller ej.. Det är klurigt med tio- och
hundratalsövergångar men övning ger färdighet. På
onsdagar kommer matteboken att följa med hem
om veckans sidor i matten inte är avklarade innan
torsdagens genomgång av nya avsnitt. I SO ser vi
på Lilla Aktuellt skola och jobbar med nutidskryss
och vad som händer runt om oss i världen. NO:n
behandlar vad som händer i naturen nu när hösten
kommer.
I engelskan har vi bland annat pratat om färger,
repeterat siffror och vi har en läsebok med
arbetsbok som heter Magic. Vi lär oss
artighetsfraser mm.
Vänligen ha överseende om jag missat något,
månadsbrevet blev kanske lite långt ändå…

tis

Läxa in- läxa ut till v 45
v.43
26 Röd grupp slöjd

ons

27 Blå grupp skogen

tors

28 Idrott

Hör av er om det är några funderingar,

fre

29

Vänliga hälsningar

lör

30 Höstlovet startar!

Agnetha Rubensson

sön

31

Jag behöver veta vilka som är klassföräldrar (2 st .)
liksom vilka som vill vara representanter (2 st.) i
skolrådet detta läsår.

