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Hej! 
Vi har firat Gustav Adolf genom att läsa fakta 
om Göteborgs historia och titta på en film om 
kungen och vi har uppmärksammat den 6 
november med en alldeles egen liten Gustav 
Adolfsbakelse… 

Under veckan har vi genomfört två DLS prov i 
svenska (läsförståelse och ordförståelse). Hur 
dessa prov har gått - det ska vi prata om i början 
av vårterminen då vi har nästa utvecklingssamtal. 

Matematik handlar om att lära sig och öva på 
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LÄXOR  v 46 

MATEMATIK (onsdag) 

se läxhäftet (nr 23) 

********************** 

ENGLISH (Thursday) 

ORD OCH UTTRYCK 
MUNTLIGT: s 28-29  i 
Textbook (rutan + bubblor + 
Menu på s 28) 

STAVA: hot dogs, meatballs, 
tacos, pancakes, chips, potatoes

**************************

SVENSKA (måndag- 
fredag) 

LÄSLÄXA  

Texten och läshäftet 
delas ut på måndag (följ 
instruktionerna) 

Öva högläsning!

 Boken och häftet medtas 
till skolan!

**************************
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multiplikationstabellerna i skolan och eleverna får en tabell i taget som hemläxa. 
Vi har även samtalat om sambandet mellan multiplikation och division. Målet är 
att kunna multiplikationstabellerna utantill (vi bör nu kunna 1:ns, 2:ns, 3:ns, 4:ns 
5:ns, 6:ns, 7:ns och 10:ns tabell). Varje vecka gör vi en tabelltest för att eleverna 
ska få möjlighet att se hur långt de har kommit (=hur säkra de är på tabellerna). 
Vi har även genomfört ett litet test för att kontrollera huvudräkningen 
(talområdet 1-100). Resultatet hittar man i läxhäftet (matematik). Jag kommer 
även att klistra in skriftliga matte-förhör i framtiden. 

                                                    *

Nästa vecka är det temavecka Astrid Lindgren. Vi börjar med 
gemensam uppstart på måndag och under veckans gång får eleverna i sina 
faddergrupper gå runt på olika stationer i huset.

På onsdag är det LÄSDAG. Då får eleverna ta med sina favoritböcker 
(valfri författare) och gärna en kudde, gosedjur, filt eller liknande (för 
en MYSIG och lång LÄSSTUND).

På fredag är det MASKERAD: eleverna får väldigt gärna klä ut sig till 
en Astrid Lindgren-karaktär eller någon annan sagofigur (man får vara 
utklädd under hela skoldagen). 
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Nu är vår nya lekbod 
färdig. På onsdagen 
nästa vecka kommer vi 
att öppna den för barnen 
på skolgården. Årskurs 
tre kommer att ansvara 
för utlämning av material 
och detta ansvar kommer 
alla barn få när de börjar i 
årskurs 3. Vårt syfte med 
detta nya system är att 
barnen skall lära sig att 
bli mer ansvarsfulla och 
vara rädda om det vi har. 
Vi har också markant 
utökat utbudet av 
lekmaterial då det ska 
finnas något som passar 
alla och samtidigt ge 
barnen en meningsfull 
rast.
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Planering v 46: 

SVENSKA: barnboksvecka (temavecka Astrid Lindgren), alfabetisk ordning 
(vi behöver repetera!)

MATEMATIK: multiplikation (8:ns tabell) 

ENGELSKA: Chapter 12 (What’s on the menu?)

www.ovningsmastaren.se ( här hittar ni allt som står i elevernas ”Textbook”) 

TEKNIK/NO/BILD: balans, jämvikt, tyngdpunkt (vi gör klart balansapan) 

KRISTENDOM:   Arken blir bortrövad (Första Samuelsboken, kap 4-6)

Trevlig helg!    Mvh Inga                          Klag 3:26   
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