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Matematik 

Vi arbetar nu mycket intensivt med alla klockbegrepp. (Hela klockan). Vi arbetar både med digitala 

och analoga begrepp.  Vi arbetar också med tidsberäkningar. Öva gärna tillsammans med ert barn 

hemma i vardagliga situationer eftersom klockan behöver övas på kontinuerligt för att befästas. 

Eleverna får idag sin första matematikläxa som handlar om tidsberäkning, läsa av klockan samt rita in 

angiven tid. 

Svenska 

Eleverna har börjat arbeta med en ny arbetsbok som heter ”Boken om Svenska” där de arbetar med 

ordförståelse, läsförståelse, skrivande samt språkstruktur. Boken är indelad i olika ”levlar” och riken, 

något som många av eleverna känner igen från dataspelsvärlden. 

SO 

Under SO lektionerna kommer vi under detta läsår arbeta med området historia. Vi har börjat läsa 

om forntiden samt tittat på film om ”Big bang”.  

NO 

Under NO-lektionerna har eleverna börjat arbeta med temat kroppen. Än så länge har vi lärt oss om 

kroppens utsida och vad olika kroppsdelar heter. Vi kommer att gå vidare med kroppens insida och 

de stora organen nästa vecka. 

Läxor 

Läs och skrivläxan är alltid från torsdag till torsdag om inget annat meddelas till eleverna. Eleverna 

ska läsa ett kapitel per vecka och göra den sida i ”läxboken” som hör till kapitlet. Matematikläxor 

kommer eleverna att få ungefär varannan/var tredje vecka och då från fredag till fredag. 

Läsutmaningen 

Nu har alla elever berättat inför klassen om någon av de böcker de läst under sommaren. Vi 

gratulerar alla elever till att ha klarat av rektor Lenas utmaning. Idag fredag har eleverna fått varsitt 

kuvert som de ska öppna hemma. Vi hoppas att alla, tills på torsdag 1 september, tar med sig sitt svar 

kring det val som framgår av brevets innehåll. 

Kören 

Musik-Kerstin har kör för årskurs två och tre en gång per vecka. Att delta i kören är frivilligt och 

eleverna får hemma ta igen det de eventuellt missar och inte hinner ta igen under lektionerna. 

Ramstadagen 

Fredagen den 2 september arrangerar årskurs sex eleverna den traditionella Ramstadagen. Eleverna 

bör ha med sig oömma kläder och eventuellt ombyte vid sämre väder. 
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Skolskogen 

14 september går Adjektiv och Substantiv till skogen tillsammans med delar av årskurs två. 15 

september går Verb och Prepositioner till skogen med den andra delen av årskurs två. 

Föräldramöte 

Ni är varmt välkomna på föräldramöte tisdagen den 13 september kl. 18.30-19.30 i musiksalen. Vi 

kommer bland annat att prata om målen för årskurs tre och vårens nationella prov. 

Bokbussen 

Bokbussen kommer den 6 september nästa gång. Ta med lånekort och de böcker som eleverna 

lånade över sommaren.  

Skoljoggen 

Fredagen den en 16/9 har det blivit dags för Skoljoggen igen.  
Skoljoggen är Sveriges i särklass största motionslopp och vi brukar delta varje år. Vi kommer att tävla 
klassvis. Vilken klass springer flest varv i snitt i skolskogen? Vi kommer att räkna ut hur långt vi 
tillsammans på skolan har sprungit tillsammans under dagen. 
  
Ta med löparskor, vattenflaska och kläder som är sköna att springa i. Det är frivilligt ombyte under 
dagen! Omklädningsrummen står öppna. Extrakläder är bra att ha med då man utöver svettig, kan bli 
både smutsig eller blöt. 
  
Skoljoggen arbetar också med välgörenhet i form av springslanten. Mer information om 
springslanten och om man har lust gör för att bidra kommer att finnas på skolans hemsida när det 
närmar sig skoljoggen. / Tobias, idrottsansvarig 
 

Månadsbrev 

Månadsbreven kommer att läggas ut sista fredagen varje månad. Nästa månadsbrev publiceras 30/9. 

 

Hälsningar från Ellinor, Lena och Lollo 

 

 


