
Månadsbrev 5A oktober 
Information om vad som händer under oktober månad. 

Idrott och hälsa 
Från och med måndagen den 3/10 har eleverna idrott inomhus. Eleverna behöver ha rena skor och 

ett ombyte samt duschgrejer med sig. 

 

Biblioteket 

Onsdagen den 5/10 åker 5A till biblioteket. Fortsätt att uppmuntra till läsning utanför skolan och ge 

gärna tips på bra läsning till era barn. 

Skogsdag 

Nästa skogsdag blir torsdagen den 27/10. Förmodligen kommer vi ha en kyligare väderlek när vi går 

ut i skogen nästa gång. Diskutera gärna klädsel med barnen inför skogsdagen. Lager på lagerprincipen 

och ett klokt val av skodon.  

Nästa månadsbrev 

Kommer att publiceras på hemsidan fredagen den 28/10, fredagen innan höstlovet. 

Temastart 

Vi kommer på mellanstadiet ha en temastart under oktober månad. Eleverna kommer att få 

ledtrådar till det nya temat som de får fundera och klura kring. Sedan kommer de även vara med och 

bestämma vissa saker kring utformandet av temat. Än så länge är temat hemligt… 

Matematik 

Just nu är ämnesinnehållet i matematik multiplikation och division. Ni som vårndashavare får gärna 

påminna eleverna att träna multiplikationstabellerna ett par gånger i veckan. Det fungerar bra att 

göra på en telefon eller dator. Målet är att automatisera tabellerna 0-10, det vill säga kunna 

tabellerna utan att behöva ”räkna”. 

Bad och simtestet 

Vi kommer att återkomma med tid och organisation till dem som behöver åka och simträna. 

Dagen på Fyrishov var mycket lyckad. Eleverna bidrog med mycket energi och i synnerhet positiv 

energi. Trots en viss nervositet utfördes simtestet med ackuratess och alla kämpade och gjorde sitt 

yttersta. Detta ledde till en fantastisk dag på Fyrishov. Det var till och med så att de luttrade 

badvakterna undrade hur eleverna kunde uppföra sig så väl!  
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Temastart, under oktober 

Trevlig helg och trevlig oktober Andreas 


