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HEJ!

I tisdags hade vi med en av grupperna i trean en 
gemensam lektion med förskoleklassens elever. 
Det var våra elever som höll i undervisningen i 
en mindre grupp och det stod högläsning och 
rita till  texten på schemat (vi vuxna var med i 
bakgrunden). Så bra det gick! Man blir stolt när 
man ser eleverna växa i sin roll som faddrar. Nu 
väntar den andra gruppen på sin tur. Den 
kommer när vi får ett bra tillfälle för ett 
liknande samarbete (och då blir det att jobba 
med matte).

Jag har fått frågor angående 
gymnastiklektionerna på fredagar. Här 
kommer svaret: lektionstiden är 60 min 
(13.00-14.00), eleverna går och duschar efter kl 
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LÄXOR v 6
MATEMATIK (ons) 

nr 8 och 9 (stencil) 

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

ENGLISH 
(Thursday) 

Se stencil i mappen 

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

Veckans ord (fredag) 

bondestenåldern, tämja, 
förråd, åkermark, 
sädeskorn, trattbägare, 
röja, svedjebru  

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

Gympapåse på fredag!

VECKOBREV 
INFO V 6 
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två. Det är bra att ni pratar med era barn om vikten att använda tiden efter 
gymnastikpassets slut för att gå och tvätta sig, torka sig och klä på sig istället 
för att prata  och stoja eller skoja (det sistnämnda förekommer nämligen). Om 
eleven ska åka hem själv ska detta meddelas till klassläraren via e-post.

Angående veckans ord: vi går genom ordbetydelser i klassen. Som ni säkert 
förstår förekommer dessa begrepp i texterna vi läser under SO-passen och det 
är begreppen som eleverna sedan bör kunna när de skriver sina faktatexter. 

En påminnelse

Vänligen haspa på porten när ni kommer in/lämnar skolan. Det är viktigt att 
porten är alltid ordentligt stängt och låst.

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

Vi fortsätter med utvecklingssamtalen. Jag bifogar listan över de bokade tiderna 
för v 6. Välkomna!

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

PLANERING v 6:


svenska: läsa (högläsning; läsa tyst); skriva faktatext (bondestenåldern); rätta 
texter; läsförståelse (v 5-6 i halvklass) 

matematik:  positionssystemet (1-10 000); avrundning och överslagsräkning 
(repetition); rimlighet och uppskattning (1/2 kl); subtraktion med hjälp av 
uppställning med flera växlingar 

SO:  bondestenåldern (fortsättning) 

engelska: School Life (stencil); sentences - reading and writing 

bild: illustrera faktatext  

Hemkunskap: v 5-6 frukost 

kristendom: Vatten blir till vin (Joh 2);  
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Trevlig helg!                                                                                      Mvh Inga

Inför utvecklingssamtalet 

1.Vad är barnets känsla inför skoldagen? 

2. Trivs ditt barn i skolan? Varför/varför inte? 

3. Har ditt barn kompisar att leka med på rasterna? 

4. Hur går det med läxläsningen? 

5. Är det något ni noterat som ert barn behöver träna särskilt mycket på? (T. ex. 
läsning, eget ansvar, kunna misslyckas osv.)  

6. Är det något särskilt som ni vill ta upp? 

Utvecklingssamtal v 6 

Måndag, 4/2 

8.00 Viktor 

Onsdag, 6/2 

8.30 Erik 
9.00 Eliah 

Torsdag, 7/2 

8.00 Chloe 
8.30 Andrea 
9.00 Hugo 

Fredag, 8/2 
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9.00 Ruth 
9.30 Lydia 
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