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Beröm 

Vi är mycket glada och stolta över att berätta att våra elever fått beröm från flera håll över sin 

arbetsro och sitt engagemang. Berömmet gäller elevernas insats under slöjd-timmar samt tema-

arbete med pedagoger i årskurs 2. 

Svenska 

Vi fortsätter att fokusera på att utveckla elevernas läsförståelse under svenska-timmarna. Eleverna 

startade även upp ett arbete med att samla fakta samt skriva en faktatext på dator. Ellinor insåg dock 

att många elever behöver få en ordentlig genomgång i hur en dator används (starta, söka efter fakta 

på internet, skriva i word, spara, avsluta), innan eleverna kan få möjlighet att skriva klart sina 

faktatexter. Eftersom några av eleverna behöver mycket träning i hanteringen av en dator så 

uppmuntrar vi er att även träna ”datakunskapen” hemma. Eleverna har i samband med tema-arbetet 

(se nedan) skrivit samt målat akvarellbilder till egna fabler.  

Matematik 

Vi har fortsatt att arbeta med algoritmräkning i addition och subtraktion. Vi har även arbetat med 

algebra(se mönster i tal samt beräkna okänt tal - X) under de sista veckorna. Vi har precis påbörjat att 

arbeta med vardagsmatematik. Vi räknar pengar samt minskar/ökar tals värde med olika givna tal. 

Här har eleverna upptäckt att det nu är mycket bra att ha kunskaper om algoritmräkning.  

SO 

Under förra veckans temaarbete ägnade vi SO passen till att arbeta med Barnkonventionen. Vi har 

denna vecka fortsatt vår tidsresa i historien. Vi har nu kommit fram till Stenåldern. Det är kul att se 

vilket intresse eleverna visar för ämnet historia.  

NO 

Vi har fortsatt arbetet med kroppen och har under de senaste veckorna börjat arbeta med våra sex 

sinnen. Eleverna har än så länge arbetat med synen. De har läst och skrivit faktatexter, tittat på film 

om hur synen fungerar samt ritat av varandras ögon. Efter lovet kommer vi att fortsätta arbeta med 

de resterande fem sinnena. Vi har även arbetat med symbios mellan olika arter, eleverna har sett 

film och fått diskutera olika samarbeten mellan djur. 

Allsång 

På FN-dagen den 24 oktober hade eleverna en gemensam allsång tillsammans med årskurs 2 och 

musiklärare Kerstin. 

Tema 

Eleverna arbetade under vecka 42 med temat ”Samarbete i naturen”. Temat var gemensamt med 

årskurs 2 och var övergripande för de flesta av lektionerna denna vecka. Temat avslutades på 

fredagen med en tipspromenad där eleverna tillsammans med någon från årskurs 2, fick visa vad de 

lärt sig under veckan.  
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Skolskogen 

Eleverna går till skogen 16 november (substantiv + adjektiv) samt 17 november (verb + prepositioner) 

nästa gång. 

Bokbussen 

Bokbussen kommer 29 november nästa gång. Ta med lånekort och de böcker som eleverna lånat 

tidigare. 

Elevledda utvecklingssamtal 

Idag fredag (28/10) har eleverna fått med sig tider för de elevledda utvecklingssamtalen. Det nya för 

detta läsår är att samtalen kommer att hållas på skoltid. Mer information finns på inbjudan.  

Månadsbrev 

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

25/11. 

 

Hälsningar från Ellinor, Lena och Lollo 

 


