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Hej allesammans! 

I skrivande stund sitter jag och tittar ut på en klarblå himmel 
- i november! Man får försöka njuta av solskenet varje minut i 
det annars ganska grå höstmörkret.

Även om det är mörkt ute lyser flitens lampa i klassrummet. 
Barnen har arbetat så bra - fokuserat och med energi!

Veckans arbete: 

 Vi har gått igenom och tränat på bokstaven ”k” - 
tunggupparen. Vi har arbetat i Skrivläs, läst, skrivit och 
laborerat med ljud och bokstäver på våra magnettavlor.

 I matten har vi fokuserat på siffran 8 och tränat detta på 
olika sätt. Cissi (speciallärare) har påbörjat mattetester som 
genomförs i landets alla 1:or. Barnen sitter en och en med 
Cissi och testerna görs för att få bättre koll på styrkor och 
eventuella svårigheter.

 På tisdagens temapass var de hos Madeleine och arbetade 
vidare med havet och strandfynd.

 De har haft idrottslektion med Simon. Klassen fick fint 
beröm för väl genomförd lektion!

 Vi har haft kompissamtal och utgått från ”Superhjälten” (be 

Läxor: 

Läsläxa:  

Munläs sid 32-37.

Sidorna handlar om bokstaven 
”f” + ändelsen a. 

Eftersom de befinner sig på så 
olika nivåer i sin läsning väljer 
jag att endast ha läsläxa ett 
par veckor framåt. Jag vill att 
alla är med på tåget - ingen 
ska uppleva att det går alldeles 
för fort framåt. Om ditt barn 
upplever läsningen som enkel 
kan ni passa på att ta extra tid 
för högläsning och/eller att 
barnet läser egen bok.

Idrott: 

På torsdag är det idrott som 
vanligt. Ta med idrottskläder, 
gympaskor, handduk, tvål och 
hänglås.

Covid-19: 

På grund av den ökade 
smittspridningen ber vi er att 
INTE gå in i fritids- eller 
skolans lokaler för att lämna 
eller hämta er barn.

Ring personalen på: 072-372 
64 24 så hjälper vi er. 

Detta gäller tills vi får nya 
direktiv. 
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gärna barnen berätta om detta). Superhjälten är en bra vän eftersom hen; ser andra, lyssnar på 
andra, säger snälla saker och vill att andra ska må bra.

Eftersom David varit sjuk i veckan (och idag) hade klassen Sara (som arbetar som resurs i klassen) 
och vikarie Thea. De hade engelska och pratade även om farliga trafiksituationer. Detta fick de 
sedan illustrera genom att måla. 

Veckan avslutades med läsläxan och Lilla Aktuellt.

Eftersom nätverket ligger nere (och har gjort större delen av veckan, trol p g a beläggningsarbete på 
gatan nedanför) finns det inget veckobrev i barnens mappar. Tack vare för delning från min telefon kan 
jag maila och lägga ut på hemsidan.

Nu önskar jag er alla en fin helg - vi får 
hoppas att november visar sig från sin 
bästa sida!

Vänliga hälsningar

 Sofia


