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Hej allesammans! 
Stort tack för alla utvecklingssamtal! Även om samtalen blev 
annorlunda denna termin tror jag att det hjälpt mig att få en 
bättre bild av era barn. För egen del har det varit bra att sitta 
ner med varje barn och prata inför utvecklingssamtalet och 
höra barnens tankar och funderingar. Jag ser redan nu att 
barnen har gjort stora framsteg på olika områden. 

Veckans arbete: 

 Gått igenom och arbetat med bokstaven ”i”, som är en 

gladmun, precis som bokstaven e. Vi har spelat bingo, arbetat 
i Skrivläs och lästränat både enskilt och gemensamt.

 På tisdagens temapass var det dags för ”Strandfynd”. De 
fick både måla och se på film om havet.

 De har också haft idrott ( fr o m nästa vecka är det 
inomhus)

 På problemlösningspasset spelade de schack med David.
 Vi har arbetat i våra matteböcker (addition) men även 

bekantat oss mer med ”elevspel”. Barnen har fått konton som 
de loggar in på - på detta sätt sparas det de gjort och de får 
nya utmaningar. Det är inte det lättaste att först gå in på 
elevspel, logga in och sedan hitta till rätt uppgift… men med 
lite träning blir det lättare.

 På fredagens so-pass har de fortsatt att spela in trafikfilmer 
med David. Jag ser verkligen fram emot att få se resultatet!

 Vi har förberett oss inför utvecklingssamtalen genom att 
göra en trivselenkät som jag sedan följt upp genom att ha 
enskilda samtal med varje barn.

 Barnen har röstat på vad vi ska skänka pengarna till. Valet 

Läxor: 

Läsläxa: 

Sid 21-23 i Munläs. Läs 
minst 4 ggr. Fyll i 
läsprotokollet.

Skrivläxa: 

Skriva saga + måla en bild 
till:

Alt 1: barnet skriver sagan 
själv + målar

Alt 2: barnet berättar sagan 
muntligt och en förälder 
skriver ner det som berättas 
och barnet målar sedan en 
bild till sagan. 

Idrott: 

Fr o m nästa vecka 
(torsdag 8/10) är 
idrottslektionerna 
inomhus. Barnen ska därför 
ha med sig idrottskläder, 
gymnastikskor, handduk och 
tvål. 
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stod mellan Operation Smile, Barncancerfonden och Compassion. Flest röstade på Compassion 
som arbetar med fadderverksamhet - och det är alltså hit vi skänker pengarna från Vasajoggen.

 

Önskar er alla en fin hösthelg! 

Vänliga hälsningar

Sofia


