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Tema 

Vi har startat ett tema tillsammans med förskoleklassen. Temat handlar om lek och eleverna fick utgå 

ifrån att tänka kring frågan - Hur skulle världen se ut om all lek var förbjuden? Först fick eleverna 

ledtrådar om vad temat skulle handla om och sedan spelade lärarna upp en teater för alla elever. 

Hittills har vi pratat och skrivit om vad lek är och vi har lekt lekar på idrotten. Vi lär oss begrepp som 

regler, demokrati, majoritet, minoritet, rättvisa, vänskap, respekt, instruktion, samspel, 

numrering/arbetsgång. Eleverna kommer att få träna på att ta och ge instruktioner. Vi har även 

påbörjat sokratiska samtal om vänskap/ensamhet. 

Skogen 

Skogsdagarna denna gång sker tillsammans med förskoleklassen. Det innebär för årskurs ett att: 

*måndag 3/10 går grupp B (rektanglar och trianglar) till skogen. 

*tisdag 4/10 går grupp C (kvadrater och cirklar) till skogen.  

Vi äter lunch i matsalen som vanligt båda dagarna. Eleverna får ta med sig ett litet mellanmål med  

t ex frukt, smörgås och dryck. Kom ihåg att inga nötter får förekomma.  

Klädsel/kläder 

Eleverna är ute oavsett väder (både på raster och under skogsdagar) så det är viktigt med 

funktionella kläder. Vid ostadig väderlek är det extra viktigt att alla har med sig överdragskläder och 

stövlar (regntäta skor/kängor). Utrymmet i kapprummen är mycket begränsat. Det finns endast plats 

för ett par skor på skohyllan. Det innebär att där ställs de skodon som är smutsiga och/eller blöta. De 

extraskor/stövlar som är torra förvaras på hatthyllan. Extrakläder (max ett ombyte) förvaras i märkt 

kasse på översta hyllan. (Eleverna får be en vuxen om hjälp för att lägga upp/ta ner dessa kläder.) 

Alternativt förvaras ett dagsombyte i ryggsäcken. 

Idrott 

OBS! Idrotten utgår för båda grupperna tisdag 4/10 på grund av skogsdagar och tema. 

Svenska 

Förutom temaarbetet så har vi fortsatt att arbeta med bokstäverna i Bågen.  Vid läsläxtillfället får var 

och en läsa högt för läraren. Det har gått väldigt bra och eleverna har varit nöjda.  

Matematik 

Eleverna är aktiva och känner stor lust att lära mer matematik. Eleverna har blivit väldigt duktiga på 

att använda korrekta matematiktermer. På lektionerna arbetar vi med addition och subtraktion inom 

talområdet 0-5. Vi har även räknat med mynt och lärt oss att svara med enheten kr (kronor).  

Bild 

Vi har pratat om bildämnet utifrån läroplanen, samtalat om vad en konstnär kan arbeta med för 

material, tittat på film om en elvaårig pojke som målade akvarell inspirerad av Lars Lerin (Svt play 

”Sverige! Kulturliv i hela landet” avsnitt 2) och påbörjat att måla egna bilder med vattenfärg.  
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English  

Vi har räknat, pratat lite väder samt börjat se en serie som heter ”Go Yoyo go” där vi övade på 

presentation. 

NO 

Vi fortsätter arbetet med rymden, men har också kopplat ämnet till lektionerna med ”En läsande 

klass” där vi arbetat med faktatexter om små djur. En text handlade om gråsuggan. Där har vi 

tillsammans ”forskat” med hjälp av internet för att få svar på obesvarade frågor, och för att 

kontrollera fakta. 

SO 

Vi arbetar med värdegrunden på olika sätt genom att läsa i SO-boken, titta på en filmserie som heter 

”Vara vänner”, implementera skolans plan med det omöjligt långa namnet, som därför i den ena 

gruppen röstats fram att få heta ”Kamratplanen” (elevdemokrati i praktiken). Arbetet kopplas också 

till temat lek, genom t ex diskussioner om hur man gör när man vill vara med och leka respektive när 

någon annan vill vara med i ens lek. (Det handlar om avancerat socialt samspel, som inte alltid har 

enkla svar.) 

Pennförvaring 

Vi har möblerat om i klassrummen och eleverna sitter nu framåtvända. Istället för att eleverna ska ha 

gemensamma pennlådor i grupp vill vi nu ge alla elever egna blyertspennor och färgpennor som de 

får ha i sina lådor. Om ni har möjlighet får ni gärna skicka med ett tomt pennfodral (mjukt med 

dragkedja) eller en liten plastpåse.  

Utvecklingssamtal 

Fyll i och skicka tillbaka inbjudan som ni fått hem senast tisdag den 4/10. 

Bokbussen 

Nästa tillfälle som bokbussen kommer blir tisdagen den 18 oktober. De talonger som vi har fått in 

gällande bibliotekskort har vi skickat in så att de kan få sina lånekort vid nästa tillfälle. Ni som inte har 

lämnat in kan skicka med det till nästa bokbuss. De ordnar nya kort på plats i mån av tid. 

Månadsbrev 

Nästa månadsbrev kommer att publiceras 28 oktober. 

Höstlov 

Eleverna har höstlov vecka 44. 

Hälsningar Karin, Lena & Louise 


