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Hej!  

Hösten är här på riktigt, så varma kläder, 
vantar, mössor och skor är bra att ha på sig! 
En varm tröja i klassrummet är också bra 
att ha.
Viktigt att komma ihåg nästa vecka:

på tisdag ska vi till Slottsskogen 
(mellanmålsmacka tar vi fröknarna med, 
eleverna ska ha en vattenflaska , 
terminskort (sk busskort);

�1

Vecka 42 
Måndag: 

skolstart kl 8.20 

Tisdag: 

tema: vi ska till 
Slottskogen; tillbaka 
i skolan kl 14.00 

Onsdag: 

gympapåse 
(eleverna går från 
skolan kl 8.00, kom i 
tid!) 

Torsdag kl 14.00 

matteläxa (stencil i 
mappen; nr 18 och 
19). 

Fredag:  

läsläxa s. 22,23,25 
+ klä om Munläs A-
boken  

engelska ord (1-10) 

VECKOBREV 
Info v 42
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ev  frukt i ryggsäcken.

Vi planerar vara tillbaka i skolan kl 14.00.

På torsdag ska vi till Universeum. Lektionen med guiden är mellan 
kl 13.00-13.30, det innebär att vi är tillbaka i skolan ca 14.00.

På måndag får eleverna läxmappen som vanligt. OBSERVERA: 
läseboken ska kläs. Boken ska medtas varje dag till skolan, helst i 
läxmappen. 

Jag påminner även om att eleverna ska ha ett lås med sig till 
gymnastiken, även handduk och kläder för ombyte.

                                               ****

                                            

Det blev jag bättre på  👍  v 41 (fredagsfråga till eleverna i klass 1):

jobba med fröken, läsa, måla mandalas, rita, tolka känslor 
(bild), skriva ord, räkna på engelska (0-10), forma siffror, 
klockan.

 FRÖKEN TYCKER:

Det går framåt på fronten att jobba tyst när vi har eget arbete. Vi strävar 
mot 12 guldstjärnor före höstlov!  Den här veckan fick vi tre! ⭐⭐⭐

***

Veckoplaneringen för v 42 finns i slutet av brevet.

Jag önskar er alla en trevlig helg! Mvh IngaP
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PLANERING V 42 

Svenska: lästräning (fonomix) ljudet t; Skrivläs I i  och E e; skriva 
bokstav T t (bokstavshäfte); veckans ord (skrivträning i skrivhäftet); 
högläsning 

Matematik: läsa, förstå och skriva addition och subtraktion; jämna/
udda tal; begrepp: talfamilj; att lösa matte-problem (räknesagor); 
klockslag 10 (analog tid)  

Tema (tisdag): Slottsskogen (utflykt) 

SO: Lilla Aktuellt  

English: klädesplagg och färger (repetitition + några till) 

Bild: skapa med trolldeg 

Våra kunskapsmål.  Resonera kring följande mål: Kan jag dela upp tal 
(några talfamiljer 1-9). Kan jag matte-begrepp (addition, addera, häften, 
subtraktion)? Vilka bokstäver (som vi har lärt oss hittills) är lätta att 
forma rätt, vilka behöver man träna på mer? 
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