
   

Veckobrev v.37 

Denna vecka har vi fortsatt att arbeta med hösten och barnen har 

gruppvis fått ge sig ut i naturen för att dokumentera tecken på höst 

med hjälp av lärplattornas kameror. De hittade bla svampar, gula löv, 

rallarrosens ”ull”, andra växter som vissnat och rönnbär. Många fina 

foton blev det som vi sedan tittade på via ”kanonen” i klassrummet.  

På SO:n har vi fortsatt arbeta med barnkonventionen och denna vecka 

var temat barn med funktionshinder. Vi har sett en film om hur det kan 

vara att vara ett barn med ADHD och diskuterat runt det. Alla fick 

också prova på hur det skulle vara att inte kunna se genom olika 

övningar och lekar. 

På svenskan har vi arbetat mycket med bokstäver och bokstävernas 

skrivriktining. Några elever i 2:an har börjat så smått med parläsning och 

tanken är att fler och fler ska kunna börja med det.  Parläsning är en 

läsmetod där eleverna läser två och två och syftet är att öka läsflytet 

och läsförståelsen. 

På matten jobbar alla elever i raketfart och jag samlar in böckerna en 

gång i veckan för rättning.  Tvåorna arbetar med tiotal och ental och 

ettorna med antal, siffror och tiokamraterna. Vi har också tittat på ett 

avsnitt av livet i mattelandet.  

På Idrotten har vi tränat på att dribbla med en fotboll. Med och utan 

ärtpåse på huvudet. En kort fotbollsmatch hann vi också med. 

På engelskan tränade vi på räkneorden, färger och lär oss att fråga 

How old are you? Samt att svara på det förstås. Vi har lärt oss sången 

Happy birthday. 



Från och med denna vecka kommer eleverna att få en läxa med sig 

hem på fredagar. Läxan kallas för ”veckans ord“ och vi har ett litet 

förhör på onsdagar och då ska även läxan lämnas in.  

Så småningom kommer jag att lägga till en liten läsläxa men vi 

mjukstartar nu först med veckans ord. 

 

 

Inför v.37 

Måndag: Den elev som haft med sig maskoten Fläck hem berättar vad 

de hittat på under helgen. 

Tisdag:  Biblioteksdag. Byte av låneböcker. 

Onsdag:  Veckans ord. Kom ihåg att lämna in läxan idag! 

Torsdag:  Idrott. Kom ihåg ombyte och handduk. 

Fredag:  Engelska, bild. 

 

Viktiga datum: 

19/9 är det studiedag för oss lärare. Eleverna är då lediga från skolan. 

Fritids har öppet som vanligt. 

13/10 Skolfoto 

 

Trevlig helg önskar Marcus och Anna 


