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Hej elever och föräldrar! 
Efter ett långt sommarlov är nu skolan igång och vi har kommit igång med alla ämnen. Det har 

fungerat bra att komma igång och eleverna är nyfikna och arbetssugna. 

Matematik: 
Vi har jobbat med repetition av addition och subtraktion 0-100. För många märks det att en 

förståelse har kommit under sommarledigheten. Vi arbetar också med mattesagor, be ditt barn att 

berätta en mattesaga för dig. Nytt för detta läsår är matematikläxa. Den delas ut torsdag eller 

fredagar.  Torsdagar sker en genomgång av matematikläxan och då ska boken finnas i skolan. 

No: 
Vi har börjat arbetsområdet människokroppen.  Eleverna tränar på vad kroppsdelar heter och vad de 

används till. Vi kommer att prata om vikten av sömn, mat, röra sig, hygien samt att umgås med andra 

människor. 

Engelska: 
I år har eleverna ett nytt läromedel som heter Magic. I första arbetsområde kommer eleverna 

repetera sifforna 1-10, känna igen i tal och skrift. Eleverna tränar på att läsa en dialog. 

So: 
Eleverna har börjat med arbetsområdet ”Här bor vi”. Vi har studerat Sverigekartan och diskuterat 

skillnaden i naturen beroende var du befinner dig i Sverige. Vi har tillsammans konstaterat att det 

finns väldigt mycket skog i vårt land. Vi kommer att arbeta med hur det ser ut här i Ramsta, jämföra 

stad- landsbygd. 

Svenska: 

 Eleverna har bekantat sig med nytt läromedel som kommer att användas i ämnet. 

I detta arbetsområde arbetar eleverna med att känna igen vad ett substantiv är, vad singular 

och plural är. Tränar på att veta vad rubrik, titel, kapitel, författare, illustratör, 

innehållsförteckning är. 

Dessutom tränar eleverna alfabetisk ordning, vad bokstäverna heter och hur de låter samt 

hur de formas. Sammansatta ord och motsatsord. 



Läsläxan delas ut onsdagar och eleverna bör träna 10 minuter per dag hemma. I år har 

eleverna även fått en läsläxbok där de ska lösa vissa uppgifter kopplade till kapitlet de har i 

läxa. I denna bok behövs en signatur från den som har lyssnat på eleven vid högläsning. 

Läsebok och läsläxbok tas med till onsdagar då eleverna får läsa för oss samt diskutera läxan 

och därefter delas den nya läxan ut. 

Bild: 
Vi har börjat ett arbetsområde ”Porträtt”. Eleverna får träna på olika tekniker samt att använda olika 

material. Färdigproducerade verk sätts upp i klassrummen. 

Idrott: 
Vi har börjat med orientering. Eleverna tränar på att läsa kartan samt vad olika symboler betyder. En 

hel del motorik och kordination tränas i uppvärmningen. 

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. 

Skoljoggen: 
Fredagen den en 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? Vi kommer att räkna ut 

hur långt vi tillsammans på skolan har sprungit tillsammans 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 kan bli 

svettig, smutsig eller blöt. 

  

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

springslanten kommer att finnas på skolans hemsida när det närmar sig skoljoggen. 

  

Ramstadagen: 

Fredag den 2/9 genomförs den trevliga traditionen att 6:orna på skolan bjuder in övriga 

elever i olika aktiviteter. Vattenflaska och oömma kläder behövs denna dag. 

Föräldramöte 

Ni är välkomna att delta i höstens föräldramöte 13/9 klockan 18:30-19:30 i matsalen. 

Separat inbjudan kommer i plastfickan. 



Bokbuss 

Tisdag den 6/9 kommer bokbussen till skolan. Ta med låneböcker och lånekort. 

 

 
Vänliga hälsningar! 

Andreas Edlund, Anna-Lena Jansson & Åsa Zätterqvist 

 

 


