
Ramsta skola 161028 

Månadsbrev november 
 

Höstlov 

Denna månad börjar med ett välförtjänt höstlov. Eleverna har arbetat flitigt under terminen, och nu 

har ni föräldrar också fått se och höra om deras arbete i samband med utvecklingssamtalen. Eleverna 

var nöjda med sina samtal, och de ansåg också att ni föräldrar hade visat intresse för deras 

skolarbete. 

Skogen 

Observera att vi har skogsdag omedelbart efter lovet måndag 7/11. Hela klassen går tillsammans, och 

den här gången kommer vi att också laga och äta lunchen i skogen. Eleverna får gärna ta med sig ett 

litet kompletterande mellanmål t ex en frukt. Varm dryck kan vara gott den här årstiden. Kom ihåg 

att inga nötter får förekomma.  

Kläder 

Tidigare information i månadsbrev om kläder gäller fortfarande. Läs gärna igen om ni är osäkra. De 

allra flesta klädesplagg är försedda med namnlapp av tillverkaren. Skriv gärna dit era barns namn på 

dessa. Särskilt vantar har eleverna mycket svårt att känna igen. I klädtunnan i fritids kapprum läggs 

de kläder som vi inte hittar någon ägare till. 

Bokbuss 

Tisdag 29 november kommer bokbussen. Det är viktigt att alla tar med lånekort och böcker som 

tagits hem. 

Gällande ämnena 

I månadsbreven brukar vi skriva lite om de olika ämnena. Som ni säkert förstår, så blir det bara ett 

litet axplock. Vi hoppas att det ändå ger er en inblick i vad vi arbetar med, och att det också öppnar 

för samtal om skolämnena med era barn. 

Idrott 

Idrotten har nu flyttat in för säsongen. Av säkerhetsskäl får eleverna inte idrotta iförda strumpor. 

Bäst är att alla har gymnastikskor då dessa skyddar fötterna.  

Svenska 

Arbetet med att lära in hur bokstäverna ser ut och hur de skrivs fortsätter. Eleverna får före lovet 

hem papper om bokstavsskrivningen, så att ni föräldrar också kan se hur bokstäverna ska formas. 

Uppmärksamma gärna era barn hemma om riktig pennfattning. De som vill får gärna öva hemma på 

att skriva bokstäver. (repetera och/eller lära in nya) Vi har gått igenom bokstäverna Oo, Aa, Ll, Vv, 

Uu, Ii, Mm, Rr, Ee, och Ss. 

Matematik 

Vi har övat på att tillämpa och ha nytta av den kommutativa lagen. Sambandet mellan addition och 

subtraktion har uppmärksammats, och vi har spelat bingo där utropen varit av typen ”fem adderat 

med tre”, ”sju subtraherat med två”.  
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Bild, NO, Engelska 

Vi har kombinerat bild och engelska där eleverna har vikt Paper fortune tellers utifrån instruktion på 

Youtube. Vi har också kombinerat NO och bild och ritat stjärnbilderna Stora björnen (inklusive 

Karlavagnen) och Lilla björnen med Polstjärnan. Sedan har vi tittat på en arkitekturfilm om 

Sjöfartshuset i Amsterdam. Där kombinerades innehåll från bildämnet med NO-ämnets stjärnbilder i 

form av zodiakens stjärntecken, och navigering efter stjärnorna där Polstjärnan hade en huvudroll.  

SO 

I SO har vi börjat arbeta med FN:s barnkonvention. Eleverna fick börja arbetet med att tillsammans 

lista vad de själva tyckte borde vara alla barns rättigheter. De är kloka, så de kom på många saker 

som barn behöver för att må bra. 

Månadsbrev 

Nästa månadsbrev kommer att publiceras 25 november. 

Hälsningar Karin, Lena & Louise 


