
Må nådsbrev 4A oktober 2016 
 

Nu börjar sensommarvärmen lida mot sitt slut, och hösten är redo att ta över. 

Arbetsområdena vi startade upp med, det här läsåret, börjar avslutas och nya 

arbetsområden ska påbörjas. I matematiken har eleverna precis avslutat ett arbetsområde 

om taluppfattning, och vi kan glatt meddela att alla elever i åk 4 har klarat målet för godkänt.  

Under oktober månad kommer vi att dra igång ett temaarbete, vi kommer inom kort börja 

dela ut ledtrådar till eleverna inför temastarten. 

I slutet av oktober och början på november kommer båda klasserna få besöka 

hälsoäventyret inne i Uppsala. Där får de lyssna till olika program som handlar om kropp och 

själ, om levnadsvanor och relationer, om attityder och värderingar och om det goda livet. I 

programmen får eleverna ge uttryck för sina egna tankar, lyssna på varandra samt prova 

lösningar på situationer de ställs inför. 

 

Svenska 
I svenskan fortsätter arbetet med ELK (en läsande klass) där eleverna tränar på 

läsförståelsestrategier. Arbetet med rättstavning har kommit igång och det kommer vi fortsätta med. 

Vi arbetar just nu med dubbelteckningar. Vi har också kommit igång arbetet med återberättande 

texter.  

Engelska 
På engelskan håller vi på med arbetsområdet Unit 1. Eleverna tränar på att presentera sig, ställa 

frågor, samt berätta vad de kan göra, och vad de inte kan göra, på engelska. De arbetar även med att 

lära sig djur, husdjur, siffror och väderlekar. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov.  I 

början av åk 4 fokuserar vi mycket på att eleverna ska känna sig trygga med att prata engelska.   

SO 

På SO:n arbetar vi just nu med geografi. Vi har satt igång ett arbete med Sveriges landskap. I 

grupp 1 läser vi och tittar på korta filmer om olika landskap, eleverna antecknar och arbetar 

sedan med frågor om landskapet. I grupp 2 har eleverna valt att arbeta i grupper med ett 

varsitt landskap, de får söka fakta och information om landskapet. Eleverna ska sedan göra 

en plansch och redovisa sitt landskap inför resten av klassen.  

 

 

 



Viktiga datum 
 

6/10 Vi åker till biblioteket för att lämna gamla böcker och låna nya. Glöm inte lånekortet! 

19/10 Engelskaprov för båda grupperna. 

25/10 Vi har en skogsdag i skolskogen. Vi lagar mat i skogen, men ett litet mellanmål kan 

vara gott att ha med sig. En vattenflaska, sittunderlag och kläder efter väder är ett 

måste att ha med sig. 

27/10 Grupp 2 åker iväg på hälsoäventyret. (Grupp 1 åker på hälsoäventyret 10/11) 

28/10  Nästa månadsbrev kommer ut på hemsidan. 

 

 


