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Hej allesammans! 
Om jag skulle fråga 
barnen vad som var 
veckans höjdpunkt är jag 
HELT säker på att de 
skulle svara…. ”att ha 
idrottslektion inomhus”! 
Jag har förstått att det 

planerats både kläder och 
vilken handduk man ska ha med sig. Det var stor förväntan i 
luften när jag kom till skolan i torsdags morse - härligt att se 
deras förväntan och entusiasm! Vi pratade om det stora 
ansvaret man har i omklädningsrummet. Ofta är 
omklädningsrummet en plats där man kan känna sig utsatt. Vi 
pratade om att visa hänsyn och INTE kommentera varandras 
kläder, ev prickar på kroppen e d. Vet att erfarenhet att detta 
kan förekomma och att det skapar otrygghet. Jag vill att ni 
fortsätter att prata med era barn om detta hemma. Det 
verkade ha gått riktigt bra i torsdags men det är viktigt att vi 
upprätthåller detta och återkommande pratar om detta.

Veckans arbete: 

 Fonomixgenomgång - vi arbetade med bokstaven ”v” - 
läppbitaren, tränade i Skrivläs, byggde ord med bokstäver som 
vi sedan skrev i våra svenskahäften.

 På mattelektionerna har vi pratat om subtraktion; att det 
egentligen handlar om ”skillnad”. Barnen har använt sina små 
whiteboards (alltid lika roligt enligt barnen) och fått översätta 
en verklig räknehändelse till mattespråk. Be gärna barnen 
förklara!

 På tisdagens temapass var det ”Expedition Skogen” med 

Läxor: 

Läsläxa: 

Träna på bokstaven ”t” i 
Munläs. Sidorna står på 
läsprotokollet.  

Matteläxa: 

Träna på subtraktion:

Ni föräldrar väljer tillsammans 
med ert barn EN av läxorna 
(olika svårighetsgrad) - men 
det är självklart tillåtet att 
göra båda!

Idrott: 

På torsdag är det idrott på 
Friskis och Svettis. Ta med 
idrottskläder, gympaskor, 
handduk och tvål. OBS! Ta 
också med ett hänglås till 
skåpet.

Viktigt ang 
höstlovet: 

Fritids öppnar 7.00 som 
vanligt på höstlovet (inte 
7.30 som det står på lappen).
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David och Johannes.

Vi har spelat schack på problemlösningspasset.

_________________________________________________________________________________________

Till sist några rader om FONOMIX - vår läsinlärningsmetod.  

Det finns säkert flera av er som undrar varför ert barn måste vara med på bokstavsgenomgångarna, 
göra den ”enkla” läsläxan och övningarna i Skrivläs - när hen redan kan läsa. Jag skulle vilja påstå att 
under höstterminen i 1:an är skillnaderna som störst mellan barnen, vad gäller läsningen. Dessa stora 
skillnader måste hanteras i ett klassrum och det är av största vikt att ALLA är med på tåget. 
Barnen ska självklart i så stor utsträckning som möjligt, stimuleras och utmanas utifrån sin egen nivå 
men anledningen till att ALLA barn är med på bokstavsgenomgångar, tränar i Skrivläs och läser i 
Munläs är att jag vill säkerställa att barnen är helt säkra på alla ljud och INTE läser ordbilder. 
Texterna ökar hela tiden i svårighetsgrad och om man inte är helt säker på alla ljud riskerar man att få 
det svårt när det blir längre och svårare ord. Minnet räcker ju inte till för hur många ord som helst. 

Hoppas detta kan förklara varför jag gör som jag gör - och hoppas att ni är med på hur jag tänker!

Önskar er en trevlig helg!

Vänliga hälsningar

Sofia


