
Må nådsbrev 4A november 2016 
 

Hösten är här och dagarna blir kortare och kortare. Det märks i klassrummen att eleverna 

behöver en välbehövlig paus från skolarbetet just nu. Nästa vecka har vi höstlov och vi 

hoppas då att alla tar chansen och vilar mycket under lovet. Idag (torsdag 27/10) var grupp 2 

på Hälsoäventyret och fick lära sig mycket om sömn, avslappning och stress. Det var mycket 

tänkvärt och spännande. Eleverna skötte sig jättebra! Vi avslutade stadsbesöket med lunch 

och lek i Engelska parken. Den 10/11 kommer grupp 1 göra samma besök på Hälsoäventyret. 

Vi har fått med oss bra tips på avslappningsövningar att göra i klassrummet, vilket 

förhoppningsvis får alla att komma ner i varv. Fråga gärna ert barn om vad vi pratade om på 

Hälsoäventyret. Sedan senaste månadsbrevet har vi bl.a. hunnit med bokredovisningar, 

biblioteksbesök och en skogsdag. Under skogsdagen var huvuduppgiften att bygga 

vindskydd, samla ved, göra upp eld och tillaga fajitas. Vi ägnade eftermiddagen åt 

rörelselekar på ängen intill skogen. Trots otur med vädret höll alla humöret uppe. 

Matematik 

I matematiken börjar vi närma oss slutet på arbetsområdet multiplikation. Eleverna har fått 

träna på multiplikationstabellerna 0 – 10, uppställning med multiplikation (tvåsiffriga 

faktorer och minnessiffror), matematikbegrepp och problemlösning. Arbetsområdet 

kommer att avslutas med ett prov. I matematiken har vi även fortsatt arbetet med 

programmering. 

Nästa arbetsområde kommer att handla om division. 

NO/teknik 

I biologin har vi nu arbetat klart med arbetsområdet ”Naturen på hösten”. Vi kommer att 
repetera och avsluta med ett prov på arbetsområdet vecka 45. Kunskaper eleverna ska ha 
med sig efter arbetsområdet är: 

 

 Varför barrträd som gran och tall inte fäller sina barr på hösten. 

 Veta vad som menas med nedbrytning och hur processen kan gå till. 

 Förstå och ge exempel på vad man kan lägga i en kompost. 

 Förstå skillnaden mellan frukt och frö. 

 Veta varför växter har frön. 

 Ge exempel på hur växter sprider sina frön.  

 Varför det finns stannfåglar och flyttfåglar och vart flyttfåglarna tar vägen under 
vintern. Ge exempel på några stann- och flyttfåglar. 

 Förklara de naturvetenskapliga begreppen inom arbetsområdet. 

Nästa arbetsområde kommer att handla om värme, kyla och väder i fysikämnet.  



Svenska 

I svenskan har eleverna genomfört DLS-diagnoser. DLS är ett diagnosmaterial som görs 

nationellt. Proverna består av fyra läsförståelsetexter, ett rättstavningsprov och ett 

ordförståelseprov. Eftersom testerna är nationella går det att se vad ett medel ligger för 

elever i årskurs 4 i hela Sverige. Resultaten från dessa tester kommer vi att delge er under 

utvecklingssamtalen i december.  

I svenskan har vi även fortsatt arbetet med ELK (En Läsande Klass). Eleverna får träna på 

läsförståelsestrategier. Vi har även fortsatt arbetet med rättstavning och arbetar just nu med 

berättande texter i vårt sagotema. Målet med sagotemat är att alla eleverna ska kunna 

skriva en egen saga enligt berättelsetextstrukturen.  

Eleverna har också fått i läxa att förbereda en bokredovisning, skriftligt- och muntligt, till den 

11/11. 

Utvecklingssamtal 

Höstens utvecklingssamtal kommer att hållas onsdagen den 7/12 och fredagen den 9/12 

2016. Vi kommer att mejla ut en lista med tider efter höstlovet. 

Viktiga datum 
 

v. 44 Höstlov! 

10/11 Grupp 1 åker till Hälsoäventyret. 

11/11 Bokredovisningsförberedelserna ska vara klara och lämnas in till oss lärare. 

14/11 Eleverna ska genomföra sina bokredovisningar. 

17/11 Både grupp 1 och grupp 2 åker till biblioteket i Stenhagen på förmiddagen. Ta 

med låneböcker och lånekort! 

25/11 Nytt månadsbrev läggs ut på skolans hemsida. 

 

Vänliga hälsningar 

Bettina & Evelina 


