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Hej elever och föräldrar! 
Sedan det senaste månadsbrevet har vi hunnit med att ha undervisning i skogen. Där låg fokus på att 

träna förmågan att samarbeta. Vi har haft en temavecka i arbetslag 2-3. Innan temat fick eleverna 

fem ledtrådar, 1. Symfoniorkester + Petter 2. Ying + Yang 3. Nål + tråd 4. Människa + hund samt 

barnkonventionen. Sen blev det en temaupptakt med lekarna ”knuten” och ”krokodilfloden” och 

därefter gick vi in i klassrummet och klurade vad temat skulle handla om samt vad eleverna ville lära 

sig mer om. Under resten av veckan har eleverna fått fördjupad kunskap i att samarbete kan ske på 

olika vis. 2-3 or firade FN-dagen tillsammans genom att sjunga olika sånger. Eleverna har haft många 

tankar kring varför FN startades en gång i tiden och vi har försökt att besvara så mycket vi kan kring 

detta. 

Matematik: 
Eleverna har arbetat med diagram och rutnät. Efter det har fokus varit på division. De flesta har 

upptäckt sambandet mellan multiplikation och division. Det har inte skickats ut någon ny 

matematikläxa med anledning av att det är ett för stort antal elever som inte har med sig 

matematikläxan tillbaka till skolan i rätt tid.   

No: 
Arbetsområdet människokroppen har avslutats. Ni kanske har märkt att eleverna har arbetat mycket 

med matcirkeln i detta område. Vi pedagoger har märkt en stor skillnad i matsalen. Nu har eleverna 

påbörjat ett nytt område i teknik. Vi kommer tillsammans titta på vanliga uppfinningar som 

exempelvis boll, glasögon, tuggummi… 

Där kommer eleverna forska, de använder datorerna och kommer avslutningsvis tillverka ett tittskåp, 

där de ska redovisa en uppfinning. 

Engelska: 
Fortsatt arbeta med boken Magic och serien The Game. Serien består av tio avsnitt. 

So: 
Vi har läst om väder och årstider. Den här veckan har eleverna arbetat med sopsortering och det 

visade sig att eleverna har mycket goda kunskaper i ämnet. 

 

 



 

Svenska: 

 Eleverna har tränat på att: 

Läsa: Läsa och förstå- svara på frågor om innehållet. Läsa och förstå- svara på frågor om det 

som står ”mellan raderna” samt att återberätta. 

Skriva: Att skriva meningar och använda stor bokstav och punkt. Skriva frågor och använda 

frågetecken. 

Samtal: Framföra egna åsikter. Vi har haft Sokratiskt samtal om texterna ”Det glada lejonet 

och ”Pojken och trädet”. Vi har tillsammans diskuterat vad olika ord och fraser betyder. 

Lyssna: Vi läser högt ur Kalle och Chokladfabriken och diskuterar bokens innehåll. 

Språklära: Hur kan du skriva mer beskrivande meningar med hjälp av ordklassen adjektiv. 

Läsläxa: Viktigt att ta med läsebok och läxbok!! 

 

Bild: 
Fortsatt arbete med porträtt. Vi har använt en ljuskälla för att kunna måla av eleverna i profil. Nästa 

steg är att använda ett halvt fotografi och själv rita den andra halvan. Därefter kommer fokus ligga på 

att själv skissa ett ansikte med hjälp av stödlinjer. 

Idrott: 
Vi arbetar nu med arbetsområdet ”motorik” eleverna träna grovmotorik, åla, krypa, klättra, 

balansera och hänga. Eleverna har provat på olika övningar där detta tränas.  

De elever som inte har med sig kläder får gå tillbaka till klassrummet och arbeta med andra gruppen 

på idrottslektionen. 

Andreas kommer att finnas i pojkarnas omklädningsrum vid omklädning/ dusch och Åsa i flickornas 

omklädningsrum. Detta för att skapa en tryggare miljö. 

Alla elever som deltar i idrotten ska duscha efter passet! 

Nya grupper 
Idag har cirklar och trianglar bytt klassrum.  Grupp 1 är nu trianglar och kvadrater och grupp 2 är 

cirklar och rektanglar. 

Utvecklingssamtal 
Måndag den 28/11 kommer samtalen genomföras. Vi startar klockan 08:00 och samtalen kommer 

genomföras under skoltid. Våra kollegor i år 3 kommer att ha undervisning ute med de elever i åk 2 

som inte har samtal. Tider för samtalet skickades hem idag fredag 28/10 och vi önskar att ni lämnar 

lappen åter senast fredag 11/11. Den här gången när vi träffas kommer ni inte få några skriftliga 



kommentarer utan samtalet handlar om hur ditt barn ligger till för att uppnå sina satta mål. Eleverna 

kommer att visa upp valda arbeten och utvärderingar. Samtalet tar max 30 minuter. 

Arbete under lektionstid 
Det som inte hinns med under lektionstid med anledning av prat/lek får eleven ta hem och göra klart 

och det ska lämnas in nästkommande vardag. Arbetet har vi pedagoger beräknat att eleverna skall 

hinna med under lektionspasset om eleven är fokuserad på arbetet. 

Skolskogen 
16/11 cirklar och kvadrater. 

17/11 trianglar och rektanglar 

Kläder efter väder, vattenflaska och det är okej att ta med en liten matsäck. Vi äter lunch i matsalen. 

Bokbuss 

Tisdag den 29/11 kommer bokbussen till skolan. Ta med låneböcker och lånekort! 

 

 

 
Vänliga hälsningar! 

Andreas Edlund, Anna-Lena Jansson & Åsa Zätterqvist 

 

 


