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mån 1 LÄSLOV                           v.44 

tis 2 LÄSLOV 

ons 3 LÄSLOV 

tors 4 LÄSLOV 

fre 5 LÄSLOV 

lör 6  

sön 7  

mån 8                                             v.45 

tis 9 Slöjd  

ons 10 Skogen  

tors 11 Idrott. Läxa in + ny läxa.  

fre 12  

lör 13  

sön 14  

mån 15                                             v.46 

tis 16 Slöjd 

ons 17 Skogen 

tors 18 Idrott. Läxa in + ny läxa. 

fre 19  

lör 20  

sön 21  

mån 22                                             v.47 

tis 23 Slöjd 

ons 24 Skogen 

tors 25 Idrott. Läxa in + ny läxa. 

fre 26  

lör 27  

sön 28  

mån 29                                             v.48 

tis 30 Slöjd  

 

 

 

 

 

 

Hej på er! 

 

Oktober går mot sitt slut och vi avslutade 

veckan innan läslovet med Halloween-

pyssel, film och bakning i familjegrupper 

på lågstadiet – väldigt roligt och 

uppskattat! 

 

Under månaden som varit har vi som 

vanligt hunnit med mycket! Vi har bland 

annat genomfört en digilog ”escape 

room” där barnen i grupper letade efter 3 

försvunna forskare genom olika uppdrag, 

både digitala och analoga. Barnen var så 

duktiga och samarbetade fantastiskt bra! 

Kul att se! Vidare har vi arbetat med 

faktatexter om svenska djur och djurs 

beteende nu när vi växlar årstid mot 

kallare väder samt barnkonventionen där 

vi hade en gemensam sångsamling f-3.  

 

November 

Vi startar med läslov – uppmuntra barnen 

att läsa varje dag för att hålla igång den 

läskondition de arbetat med under 

terminen. Barnen fick med sig ett läsbingo i 

fredags för de som vill använda sig av det i 

uppmuntrandet av läsning.  

Svenska: vi fortsätter arbeta med 

ordklasser där vi går igenom substantiv 

och verb för att lära oss bygga ut de 

meningar vi skriver med fler ord. Vi 

fortsätter också lägga stort fokus på 

läskondition och läsförståelse.   

Matte: vi kommer bland annat börja med 

multiplikation och titta på sambandet med 

addition. Vi kommer också repetera det vi 

tidigare arbetat med.  

Engelska: vi fortsätter titta på pick a colour 

och kommer börja med fler hörförståelse-

övningar för att se hur långt barnen 

kommit i sin språkutveckling.  

NO/teknik: vi fortsätter arbeta med bland 

annat NTA- testa teknik och på skogen-

passen får barnen lära sig mer om kraft 

och rörelse på olika sätt.  

SO: vi fortsätter bland annat vårt arbete 

med yrken och verksamheter i närområdet 

samt barnkonventionen och 

kamratrelationer.  

 

 

Hör av er om ni undrar något. 

Vi önskar er ett härligt läslov! 

Cecilia och Carina 


