
Hej alla vårdnadshavare!  
Här kommer en liten sammanfattning om vad som hänt i de olika ämnena denna vecka samt 

vad som kommer att hända framöver.  

Denna vecka har det hänt mycket! Vi har arbetat med svampar på biologin. På svenskan har eleverna 

skrivit återberättande texter gemensamt. De har läst varandras texter och tränat på att ge varandra 

feedback. Efter höstlovet kommer de att få skriva en egen återberättande text om deras höstlov som 

jag och eleven bedömer tillsammans. Vi har avslutat området Addition och subtraktion och eleverna 

har haft ett förhör på det. Alla var väldigt duktiga och de har skrivit utförliga förklaringar till varje 

uppgift. Förra veckan gick vi igenom hur ett reningsverk fungerar och nu har eleverna börjat 

konstruera egna reningsverk samt skriva förklarande texter till dem. De har fått göra ritningar över 

sitt reningsverk samt skrivit en inköpslista över det material de behöver. Materialet ”köpte” de sedan 

i materialaffären som Michael satt i. De fick bland annat använda sig av toarullar, kartong, tyg, 

silkespapper, sugrör, aluminiumfolie med mera.  

På FN-dagen redovisade eleverna för sina fadderbarn i klass 1b och klass 1c. Eleverna hade gjort en 

bok om barns rättigheter på engelska som de läste upp och översatt till svenska för 1:orna. 1:orna 

visade sedan upp flaggutställningen som de hade gjort för oss.  

Höstlovet:  
Nästa vecka är det höstlov. Eleverna kommer att få med sig en frivillig läxa i form av ett läsbingo hem 

som de gärna får göra på lovet. Eleverna ska ta med sin bingobricka tillbaka till skolan efter lovet.  

Vecka 45:  
När eleverna kommer tillbaka till skolan kommer de att få med sig ett lässchema hem. De kommer få 

ett nytt lässchema varje månad. I lässchemat ska eleverna fylla i hur mycket de läser hemma. När 

månaden är slut tar de med sig schemat till skolan och visar upp för mig. De kommer då få ett nytt 

att ta med sig hem igen.  

Eleverna kommer fortsätta att ha multiplikationstabellerna som läxa på fredagar. Eftersom vi har haft 

de flesta tabellerna som läxa kommer de från och med vecka 45 få förhör på tal från flera olika 

tabeller.   

På torsdag vecka 45 ska vi förmodligen på film och konsert på Uppsala Konsert & Kongress. Vi ska se 

den Oscarsnominerade filmen Peter och vargen. Uppsalas kammarorester kommer att spela 

filmmusiken live till filmen. Jag har inte fått någon bokningsbekräftelse än och kan därför inte säga 

säkert att vi ska se filmen.  

 



Vecka 45  

Måndag Idrott 

Tisdag  

Onsdag  

Torsdag Peter och vargen?  
Idrott  

Fredag Multiplikationstabellen (blandad)  
 

Hoppas att ni får en trevlig helg!   

Med vänliga hälsningar,  

Lisa och Michael 


