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Månadsbrev oktober 
 

Svenska 

Det är glädjande att många elever har förbättrat sin läsförmåga under de senaste veckorna. Men 

fortfarande behöver många få en bättre förståelse av det de läser, därför fortsätter vi fokusera på att 

utveckla elevernas läsförståelse under svenska-timmarna. Varje vecka testar vi eleverna i att läsa en 

text samt svara på kryss-frågor (4 alternativ) om texten.  Eleverna får olika texter utifrån vilket 

resultat vi senast sett och den nivå vi bedömer att de ligger på. Vi har sett att eleverna över lag ofta 

gissar sig fram till ett svar utan att leta efter svaret i texten. Eleverna behöver även träna på att gå 

tillbaka i texten och kontrollera om de svarat rätt. Dessutom har många elever svårt att tolka frågor 

som inte är formulerade exakt lika som i den lästa texten. Allt detta fortsätter vi träna på i skolan 

men vi hoppas att ni även hjälper till med detta då ni tränar läsläxan hemma(se nedan). 

Läsläxan 

På grund av de resultat i läsförståelseövningar som vi sett i klassen (se ovan) så vill vi återigen 

påminna om vikten av att ert barn läser fem tillfällen/vecka (förslagsvis torsdag, fredag, måndag, 

tisdag, onsdag, men ni väljer själv vilka fem dagar som passar er familj bäst ). Vi skulle även vilja att ni 

hjälper till att ställa frågor om innehållet i texten och att visa/guida hur de själva kan hitta svaren i 

texten. 

Matematik 

Vi har arbetat med vinklar under två veckor. Begrepp vi övat på är rät vinkel, trubbig vinkel samt 

spetsig vinkel. Vi har även arbetat med parallellogram. Nu arbetar vi med addition och subtraktions 

uträkningar. Vi använder oss av huvudräkning vid lägre tal och algoritmer vid större tal. Eleverna har 

fått en läxa till den 7 oktober som handlar om algoritmräkning. Låt gärna ert barn förklara hur de 

tänker när de löser uppgifterna.  

SO 

Vi har fortsatt vår väg i historien och har under senaste månaden läst och tittat på film om hur och 

varför liv skapades på jorden. Vi har läst lite extra kring tiden då det fanns dinosaurier. Förra veckan 

arbetade vi kring människoapor och de första människorna. Eleverna skriver själva fakta från det vi 

får veta i filmerna samt om det vi läser om tillsammans i vår SO bok.  

NO 

Eleverna har fortsatt arbeta med kroppen. De har läst och skrivit faktatexter samt tittat på film om 

hjärtat, lungorna, skelettet, muskler och hjärnan.  De har i par fått skriva egna frågor till 

arbetsområdet och svara på dem utifrån deras egna kunskaper samt fakta i olika böcker. Under detta 

tillfälle visade det sig att eleverna lärt sig mycket om våra viktigaste organ och hur de samarbetar. 

Eleverna har även i grupp fått rita en kropp i naturlig storlek samt de organ som vi hittills arbetat 

med.  

Läsutmaningen 

Vi hoppas att alla elever är nöjda över sin belöningsbok som rektor Lena kom och delade ut till alla 

elever i klassen.  
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Skolskogen 

12 oktober går Verb och Prepositioner till skogen tillsammans med delar av årskurs två.                       

13 oktober går Adjektiv och Substantiv till skogen med den andra delen av årskurs två. 

Föräldramöte 

Den 13 september hade vi ett föräldramöte som tyvärr enbart ett fåtal föräldrar var närvarande vid. 

Vi gick igenom hur de nationella proven kommer att genomföras samt visade exempel på hur proven 

kan se ut. Ni som inte var närvarande har nu fått hem de exempelprov vi visade på mötet. 

Informationen finns även att hämta på skolverkets hemsida. Mer information kommer att komma 

när vi närmar oss tiden då proven ska genomföras. 

Bokbussen 

Bokbussen kommer den 18 oktober nästa gång. Ta med lånekort och de böcker som eleverna lånat 

tidigare. 

Skoljoggen 

Fredagen den 16 september sprang/gick alla 43 elever Skoljoggen tillsammans med 
förskoleklasseleverna. De fick 40 minuter på sig att samla så många varv som möjligt till klassen. 
Klassens medelvärde blev 11.1/elev!!!! (1 varv = 375m). Flest varv per elev fick åk 6. De hade 
12,7/elev. Mycket bra kämpat alla elever i klassen!! 
 

Tema 

De flesta lektionerna under v. 42 kommer vi att arbeta med temaarbete. Arbetspasset efter lunch 

varje dag kommer vi att samarbeta med åk. 2. Under v. 41 får eleverna ledtrådar som eventuellt kan 

avslöja vad temaarbetet ska handla om.  

Månadsbrev 

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

28/10. 

 

Hälsningar från Ellinor, Lena och Lollo 

 


