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                 Hej därhemma!              Oktoberbrevet  

 

Här kommer lite skolinfo; 

 

Svenska: 

I dagens samhälle är läs och skrivkunskap 

ett viktigt verktyg. Vår uppgift är att 

förbereda eleverna så att alla kan känna 

glädje med att läsa och skriva. Nu är det 

dags att börja med läsläxan. Vi arbetar med 

”Mysteriet på Äppelstigen Den finns i 

olika svårighetsnivåer: A,B och C. Vi utgår 

från att vi läser kapitlet högt för barnen. 

Därefter har vi gemensamma samtal där 

alla har möjlighet att bidra med sina 

erfarenheter och det skapar en förförståelse 

för texten i den egna läsningen. I enlighet 

med Lgr11 får barnen utöver skönlitterära 

texter även möta ex ;faktatexter, och 

instruktionstexter. I arbetsboken utvecklar 

barnen sin läsning och skrivning. Eleverna 

kommer att arbeta med; alfabetet, 

bokstavsschema, stavning, ordbildning och 

meningsbyggnad. Läsläxan delas ut varje 

torsdag och lämnas in på tisdag. Jättebra 

om du som vuxen kan sitta med ditt barn 

och läsa och ställa frågor på texten,sist 

men inte minst är det viktigt att uppmuntra 

och stödja ditt barns läsutveckling. 

Matematik; 

I matematiken är det viktigt att se att 

barnen får stimulans och utveckling genom 

både gruppgenomgångar och 

individualisering. Ett varierat arbetssätt gör 

att barnen använder alla sinnen. I ”Favorit 

A” ingår arbetsböcker, spel och 

laborationer samt i slutet en diagnos så vi 

ser om barnet behöver träna mer på något 

moment. 

I No arbetar vi med tema ”Hösten ”där vi 

lär oss om vad som händer i naturen. 

I So arbetar vid med Barnkonventionen. 

 

Vi går till skogen varannan fredag. Barnen 

skall ha regnkläder och stövlar i skolan, 

samt ombyteskläder. 

Skriv alltid signatur på alla läxor, tack! 

 

Onsdagen den 20/10 är det 

klassfotografering 

 
Hösthälsningar från Gisela och Suzanne 

 

 



 

oktober 2021 
 

 

 
 

 

 

 


