
Linda startade veckan… 
…med att barnen enskilt fick skriva ned vilka regler som de 
tyckte skulle gälla i skolan. Intressant läsning!! 

Sedan fortsatte vi med blandad träning och repetition i Matematik Prima. 
Parallellt med Ma-boken fortsätter vi med träning av klockan och 
mutiplikationstabellerna. Efter höstlovet kommer barnen att få en tabell i 
läxa/vecka. Vi startar med 3:ans tabell! 

Isabel har avslutat sitt arbete i klassen denna vecka. Hon har också avrundat 
arbetet med forntiden genom att binda ihop barnens teckningar och papper 
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Författarbesök 
7/11 

Författaren Åke 
Samuelsson, som 

har skrivit de 
populära böckerna 
om  ”Munken och 

Kulan” gästar oss på 
förmiddagen. 

Studiebesök-
Stadsmuséet 

16/10. 
Vi planerar att 

besöka Göteborgs 
Stadsmuséum och 

utställningen 
”Göteborgs 

födelse”. 

Matsäck och 
busskort behövs 

denna dag!

KLASSREGEL: 
Min kropp är min kropp 

och din kropp är din 
kropp.

1
KLASSREGEL: 

Det är ok att svara fel, 
hur ska vi annars lära 

oss…?

2
KLASSREGEL: 

Var dig själv och var 
stolt över dig!!!
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m.m. till fina böcker. Efter höstlovet så fortsätter vi 
med att fördjupa oss i Vikingatiden. 

Vi har fortsatt med 
”Frälsarkransen” och 
tystnadspärlorna. 
Tystnadspärlorna är sex stycken och 
betonar vikten av att vi måste söka vilan 
och tystnaden emellanåt. 

Det är inte utan orsak som vi har 5 minuters 
tystnad i matsalen. Alla behöver vila sina öron 
och vara ensam med sina tankar en stund under 
dagen.  

” I Guds tystnad får jag 
vara ordlös stilla utan 
krav.” Psalm 522 

Klassen fick sitta och färglägga ”Tänkvärda ord” 
till klassisk musik. En uppskattad stund och en 
fin avslutning på dagen! 

Alla har fortsatt att arbeta med sina 
”regnskogstexter”. Några har också hunnit skriva 
fem frågor vardera som sedan alla ska svara på 
skriftligt för att öva läsförståelse.                      

Vi har fått upp en fin tidslinje i klassrummet, 
från istid till nutid. Den har barnen hjälpts åt att 
göra tillsammans. 

Kom gärna in i klassrummet och ta en titt!      
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JAG VILL ÖNSKA ER ALLA ETT SKÖNT HÖSTLOV… 
OAVSETT VAR NI ÄR OCH VAD NI GÖR… 

MED HOPP OM LITE VILA FÖR ER ALLA    

Filippa


