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Knappt två veckor har nu gått på det nya läsåret och verksamheten har kommit igång på 

allvar nu. De första dagarna ägnade vi mycket åt lekar för att lära känna varandra, 

värdegrundsövningar och studieteknik. Denna vecka har vi följt schemat, vilket eleverna fått 

med sig hem. Eleverna har också fått varsin mapp och en läxbok. Mappen med läxboken ska 

till och från hem och skola varje skoldag. I läxboken skriver eleverna in läxor, varför det är 

viktigt att be ert barn visa läxboken varje dag. De läxor som ges är träning på sådant eleverna 

fått undervisning om i skolan. En stående läxa är också att eleverna ska läsa en bok minst 20 

minuter fyra gånger i veckan.  

I torsdags var vi till biblioteket i Stenhagen och lånade böcker. Eleverna fick pinkoder till sina 

lånekort och har nu börjat låna böcker själva via låneapparaten på biblioteket. Eleverna har 

fått i uppdrag att läsa en kapitelbok och redovisa den under vecka 40. 

Matematik 

I matematiken har vi påbörjat arbetsområdet taluppfattning. Vi repeterar positionssystemet 

ental, tiotal, hundratal och tusental. Vi har också börjat arbeta med viktiga begrepp i 

matematiken såsom addition, subtraktion, term, summa, differens och uttryck. Inom 

arbetsområdet  kommer vi att fortsätta med uppställning i addition och subtraktion, 

multiplikations- och divisionstabeller, prioriteringsregler, parenteser och problemlösning. 

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov. 

NO/teknik 

I biologin har vi börjat med arbetsområdet skogen i Sverige. I detta arbetsområde kommer 

eleverna lära sig om lövskog, barrskog och blandskog. De ska kunna berätta om hur löv och 

döda djur bryts ner, känna till namnen på några träd, bär och svampar samt kunna ge 

exempel på näringskedjor i skogen. De ska även känna till några rovdjur och bytesdjur. 

Slutligen ska de veta vad människan använder skogen till och kunna förklara vad som menas 

med allemansrätten. 

Svenska 

I svenskan har vi börjat arbeta med ELK (En Läsande Klass). Eleverna får träna på 

läsförståelsestrategier. Vi har även börjat arbeta med rättstavning och sammansatta ord. 

Nästa vecka kommer vi även börja arbeta med strukturen för återberättande texter.  

Elevens val 

Under några veckor kommer eleverna ha utelekar som elevens val. 

Skoljoggen 

Fredagen den 16/9 har det blivit dags för Skoljoggen igen. Skoljoggen är Sveriges i särklass 

största motionslopp och vi brukar delta varje år. Vi kommer att tävla klassvis. Vilken klass 



springer flest varv i snitt i skolskogen detta läsår? Vi kommer också räkna ut hur långt vi 

tillsammans på skolan har sprungit under dagen.  

Ta med löparskor, vattenflaska och kläder som är sköna att springa i. Det är frivilligt ombyte 

under dagen, omklädningsrummen står öppna. Extrakläder är bra att ha med då man utöver 

svettig, kan bli både smutsig eller blöt. 

Skoljoggen arbetar också med välgörenhet i form av springslanten. Mer information om 

springslanten och om hur man gör för att bidra (om man har lust), kommer att finnas på 

skolans hemsida när det närmar sig skoljoggen. 

 

Viktiga datum 
 

23/8 Vi har en skogsdag i skolskogen. Vi lagar vår 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.  

2/9 Ramstadagen. Eleverna i åk 6 ordnar roliga aktiviteter åt resten av eleverna på 

skolan större delen av dagen. Oömma kläder och kläder efter väder! Idrotten 

utgår denna dag. 

7/9 Föräldramöte i skolans matsal kl. 18.00 – 19.00. Separat inbjudan kommer via 

mejl. 

16/9 Skoljoggen. 

26/9 Eleverna ska ha förberett en bokredovisning. 

29/9 Vi har en skogsdag i skolskogen. Vi lagar vår 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.  

30/9 Lärarna har studiedag och eleverna är lediga denna dag. 

30/9 Nytt månadsbrev läggs ut på skolans hemsida. 

 

Vänliga hälsningar 

Bettina & Evelina 


