
Ramsta skola 30 september 2016 

Månadsbrev oktober   

  

Hej alla elever och föräldrar! 

Sedan förra månadsbrevet har vi som vanligt hunnit med många saker. Ramstadagen som vi 

planerade och genomförde på skolan var mycket uppskattad av alla. Eleverna fick beröm för sitt 

välplanerade arbete av både stora och små. Vi har varit på en mycket uppskattad dag på Fyrishov där 

de fick möjlighet att träna livräddning. De har också kämpat med att tända eld med hjälp av ett 

eldstål. 

Det som vi alla gläds åt är att eleverna i åk.6 har samlat flest varv under skoljoggen, sett till snitt för 

varje elev, och därmed vunnit det eftertraktade vandringspriset under det här läsåret. Grattis! 

Våra rutiner för läxorna är, som vi pratade om på föräldramötet, engelska från tisdag till tisdag samt 

matematik från torsdag till torsdag. Utöver dessa fasta läxor kommer vi att dela ut andra läxor som 

knyter an till våra olika arbetsområden.  

Här kommer lite kort om vad vi arbetar med i de olika ämnena just nu. Inom matematiken har vi 

påbörjat ett avsnitt om sannolikhet och statistik, eleverna kommer att arbeta med olika lägesmått 

(medelvärde, typvärde och median) samt att tolka diagram. Geografin ägnar vi åt Europas geografi 

och eleverna kommer att lära sig om naturtyper, klimat, försörjning samt namngeografi. Detta 

arbetsområde knyter väl an till kemin där eleverna lär sig om grundämnen, föreningar och olika typer 

av mineraler. Inom svenskan arbetar vi på med läsförståelse samt hur man skriver olika typer av 

texter. Eleverna har fått skriva en argumenterande text som de fått kamratrespons på och bearbetat.  

På engelskalektionerna arbetar vi med Australien, eleverna läser texter om landet och arbetar med 

frågor om landet i deras arbetsböcker. Vi har även börjat att titta på en australiensk serie som 

handlar om ett gäng ungdomar som går på en surfingskola.  

Under oktober månad kommer vi att starta upp ett tema, självklart hemligt in i det sista. Som vanligt 

ska eleverna få ledtrådar och försöka lista ut vad temat handlar om.  

Hälsningar Joachim Bernström och Frida Rönnbäck 

 

Viktiga datum den kommande månaden 

27 oktober skogsdag, ta med kläder efter väder samt vattenflaska. 

28 oktober, nytt månadsbrev publiceras på hemsidan. 

Vecka 44 (31/10-4/11) är det läslov 

 

 

 

 

 


