
Hej allesammans! 
Trots barnens oro inför vaccinationen upplevde jag att det gick bra. Hoppas ni håller 
med mig! Vi arbetade med blandat arbete i klassrummet denna dag eftersom barnen 
kom och gick.  

Veckan som gått har innehållit genomgång av gladmunnen ”ä” (även ”i” och ”e” är 
gladmunnar), arbete i Skrivläs 2, ljudbingo, ordbingo och aktiviteter i tvärgrupper. 
Eftersom det var FN-dagen i tisdags uppmärksammade vi detta 
genom en gemensam samling i huset där vi 
sjöng och fick lära oss mer om vad FN står 
för och vad de jobbar med. Vi har också sett 
en film som heter ”Tänk om hela världen 
vore en by” som handlar om att vi behöver 
hjälpas åt att ta hand om varandra och 
miljön.  

Igår besökte vi vårt klassträd för att se om det ändrat skepnad sedan vi sist såg det. 
Gissa om det hade det…. Vi tog kort på det och ska nästa vecka skriva en gemensam 
text kring höstträdet. Vi har också gjort klart dokumentationen kring sorteringarna 
som vi gjort på mattelektionerna och tagit kort på dem. Passa på att titta på de stora 
bilderna som sitter i kapprummet - varje grupp har själva målat hur de gjort sin 
sortering av föremålen.  

Vill påminna om att all sjukanmälan ska göras på telefon 20 30 11. Man ska alltså 
inte anmäla via skola 24 eftersom denna information endast kan ses av mig. Är jag 
borta så vet ingen att ert barn är sjukanmält. Denna rutin har vi av säkerhetsskäl - vi 
vill veta att barnet är sjukt och att inget annat hänt på vägen. Hoppas ni förstår! 

Nu önskar jag och veckans klassvärd er alla en go helg! 

Hälsningar Sofia
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INFORMATION: 

Läxor till fredag v 
45: 
  
Läsläxa: 
Munläs A - sidorna 
står på läskortet 
Skrivläxa: 
Skriva av 
meningarna (skickar 
med ett extra blad 
ifall raderna inte 
räcker till - beror på 
hur stort de skriver)  
_________________ 

VECKA 44 -  
30/10-3/11 
Höstlov - de som 
ska vara på fritids 
nästa vecka har 
idag fått med sig en 
lapp med 
information om vad 
som händer under 
nästa vecka.  
_________________ 

TISDAG 7/11: 
Vi får besök av 
författaren Åke 
Samuelsson (som 
skrivit och berättat 
om Munken och 
Kulan”). 

Kimberly: 

”Det är roligt att vara 
klassvärd” 

Dylan: 

”Det är kul att köra 
Vektor” 


