
Månadsbrev 2       20160927 

 

Hej elever och föräldrar! 
Nu har snart september passerat och höstmörkret börjar komma. Men vädret har varit helt 

underbart! Vi kan inte minnas när det senast var så bra sensommarväder senast. I klassrummet råder 

det arbetsiver trots att solen skiner som den gör ute. Här kommer det lite kort i varje ämne vad som 

hänt sedan sist.  

 

Matematik: 
Vi har jobbat med multiplikation. Vi har hoppat 2-steg, 5-steg och 10-steg. Det viktigaste är att man 

förstår vad multiplikation innebär, att det är plus många gånger. Nu har vi börjat med statistik och 

sannolikhetslära. Vi gör olika undersökningar där vi för in resultatet i ett stapeldiagram. 

No: 
Vi har fortsatt arbetet med människokroppen. Vi har arbetat oss inifrån och ut, från skelettet, 

musklerna till huden.  Vi har fortsatt med vikten av sömn, mat och träning. Eleverna har lärt sig om 

kostcirkeln. Vi pratar om vad bra mat är och vad varje måltid bör innehålla. Vi kommer att involvera 

matematiken och göra en undersökning under flera dagar där vi tittar på vad vi äter för mat till lunch 

och om hela kostcirkeln är presenterad på tallriken.  

Engelska: 
Vi fortsätter att arbeta med boken Magic samt tittar på en serie som heter The Game. Serien handlar 

om några barn som spelar ett spel. Det är uppskattat! 

So: 
Vi fortsätter med arbetsområdet ”Här bor jag”. Vi har pratat om vad vi använder skogen till eftersom 

det finns så mycket skog i Sverige. Sedan har vi fortsatt diskussionerna om vatten och elektricitet. Vi 

har även pratat om vad vi behöver runt oss för att allt ska kunna fungera. Vem tar hand om soporna? 

Vem delar ut post? Hur fungerar hela samhället? Vart kommer pengarna från så allt kan fungera? Det 

är frågor som ställts och vi har haft livliga diskussioner kan jag lova! 

 

 

 



 

Svenska: 

 Eleverna har tränat på att: 

Läsa: Läsa och förstå med hjälp av bilder. Läsa och förstå- svara på frågor om innehållet. Läsa 

och förstå- svara på frågor om det som står ”mellan raderna”. 

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

frågetecken. 

Samtal: Framföra egna åsikter. Vi har haft ett Sokratiskt samtal om dikten ”Tysta tankar”. Vi 

har tillsammans diskuterat vad olika ord och fraser betyder. 

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

Språklära: Vi har arbetat med sammansatta ord och motsatsord. Vi har bekantat oss med tre 

ordklasser. Substantiv, adjektiv och verb. Tillsammans har vi sjungit, tittat på 

grammatikbolaget, diskuterat och ritat. 

Läsläxa: Viktigt att ta med läsebok och läxbok!! 

 

Bild: 
Har eleverna provat på olika material och tekniker i framställning av porträtt. Vi har gjort 

”hårresande porträtt”, ”hushållspappers porträtt” och arbetet kommer att fortsätta denna termin. 

Idrott: 
Vi har avslutat orientering. Eleverna har tränat på att läsa kartan och förstå vad olika symboler 

betyder. Vi har nu börjat med ett arbetsområde ”motorik” där kommer eleverna träna grovmotorik, 

åla, krypa, klättra, balansera och hänga. Eleverna kommer att få prova på olika övningar där detta 

tränas tillexempel tabata, cirkelgympa, gympa med tärning. 

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! 

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. 



Tips 
Gåspennan: gå in på Youtube och sök på gåspennan. Sånger om ordklasserna substantiv, adjektiv och 

verb, tiden, kort och lång vokal. 

Elevspel: http://www.elevspel.se/  där kan eleverna träna i flera olika ämnen. 

Föräldramöte 
Roligt att så många hade möjlighet att komma till detta möte. 

Skolskogen 
12/10 trianglar och rektanglar 

13/10 cirklar och kvadrater. 

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

Bokbuss 

Tisdag den 18/10 kommer bokbussen till skolan. Ta med låneböcker och lånekort! 

 

 
Vänliga hälsningar! 

Andreas Edlund, Anna-Lena Jansson & Åsa Zätterqvist 

 

 


