
Hej allesammans! 
Hoppas att ni alla haft en fin vecka, trots det något trista 
vädret. Här på skolan har vi i alla fall haft det bra och barnen 
är väldigt förtjusta i den nya boden som finns på gården! Inte 
kunde man väl ana att hästselarna skulle bli så omåttligt 
populära… vi har beslutat att köpa in fler eftersom de är så 
attraktiva. 3:orna sköter utlämningen av leksakerna och de gör 
det med bravur.

I onsdags introducerade vi multiplikation. Vi pratade om att 
multiplikation och addition hör ihop. Vi har också samtalat 
kring kommutativa lagen - att additionstal och 
multiplikationstal kan byta plats utan att talet ändras (jmfr 3+5 
och 5+3). Barnen har i små grupper fått göra flera olika 
övningar för att träna detta. Det är så roligt att se hur snabbt 
de snappar upp nya moment och hur intresserade de är av att 
lära nytt. Matteläxan handlar om sambandet mellan 
multiplikation och addition men även att kunna skriva en 
multiplikation utifrån en bild. 

Jag har idag haft enskild avstämning med barnen och har då 
fokuserat på den sociala biten. Barnen har fått reflektera 
kring frågorna;

-vilka tre klasskompisar tar du med dig till en öde ö?
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Läxor: 

- Läsläxa; läsa och träna på 
sångerna till lucia. De ska 
kunna alla sångerna utantill 
vid luciahögtiden 13 dec.

- Matteläxa; multiplikation 
(se särskilt papper) 

Onsdag: 

Vi går till biblioteket. Viktigt 
att lånekortet finns i 
skolväskan.

Engelska: 

I måndags hade barnen sin 
sista lektion med Isabel 
eftersom hon åker iväg med 
”Rosa bussarna” i egenskap av 
reseledare. Simon Boman, 
som ni känner sedan tidigare, 
kommer att ta över efter 
Isabel. Det känns bra 
eftersom barnen redan känner 
honom!
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- finns det någon som inte är snäll mot dig eller någon annan?

- vad har du blivit bättre på? (kunskapsmässigt eller socialt)

______________________________________________________________________

Till alla som har barn på 28:an:

Vi som arbetar på 28:an vill vädja till alla föräldrar att lämna sina barn på skolan i tid. Vi börjar 
lektionen kl. 8.00 och vi vill gärna kunna starta lektionerna då. Även om man inte anmält 
morgonomsorg för sitt barn går det bra att lämna mellan 7.45-8.00. Vi vill att alla barn ska få 
en lugn start på morgonen och då är det bra om alla är på plats! Tack för förståelse!

_________________________________________________________________

Jag önskar er alla en fin helg!

Vänliga hälsningar

Sofia
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