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Hej alla föräldrar! 

Veckan har bara rusat iväg och vi har haft mycket roligt för oss. Barnen har arbetat så flitigt så nu 

stundar ett välförtjänt höstlov. Påminner om att se över att barnen har ordentligt med extrakläder 

och regnkläder (jacka/byxa/gummistövlar) i sina skåp.  

Eftersom det är höstlov i nästa vecka delas inga läxor ut. Nya läxor delas ut igen efter lovet. 

I onsdags hade vi storsjung i matsalen, där vi tillsammans med andra klasser sjöng sånger ur ett 

värdegrundsperspektiv i och med FN-dagen/Globalveckan. I torsdags tog vi del av 

teaterföreställningen ”Men mormor!” i matsalen. Det är en komedi för barn 6-13 år, som handlar om 

öppenhet, normer och tolerans.  Vi pratade efteråt i klassrummet om det vi upplevt.  

Denna vecka har vi arbetat mycket om FN och barnkonventionen. Vi har tittat på film och bilder om 

FN och barns skolväg/liv i andra länder och synliggjort hur olika livet ser ut i världen. Barnen har valt 

en rättighet från barnkonventionen som de pysslat med. De har gjort europeiska flaggor som deras 

mattefaddrar har tittat på samt att vi fick lyssna på mattefaddrarnas muntliga redovisning om barns 

rättigheter på engelska.  

I matematiken har vi tränat på att hoppa framåt vid addition/subtraktion på talraden, hantera 

textuppgifter och skriva på mattespråket. I engelskan har vi tränat på veckodagarnas namn.  

Vi avslutade veckan med gosedjursdag. Barnen hade med sig ett gosedjur som de fick presentera i 

klassen. Det blev mysigt att ha dessa med oss i klassrummet hela dagen.  

Nästa vecka, v. 44 

HÖSTLOV! 

v.45 

Tisdag Idrott inne (byt om i omklädningsrum, duschning efteråt). Kom i tid! 

Gå direkt till idrottshallen. Barnen ska vara klara för lektion kl. 8:15.  

Onsdag  Läxor delas ut! 

  1. Läsläxa + läxbok  

 2. Matteläxa 

Torsdag Musik på morgon kl. 8.15. Gunvor möter upp barnen i kapprummet. 

  

ÖPPET HUS i skolan: 29/11, kl. 17-19. Välkomna!     

 

                                Ha en mysig helg och höstlov! Vi ses om en vecka (6/11) / Stina och Monica 


