Skuttungeposten

Nr 3 v. 42-45 2017-2018

UTVECKLINGSSAMTALEN
… pågår för fullt. Glöm inte att
förbereda er inför samtalen genom att
svara på frågor hemma tillsammans
med ert barn, med hjälp av ”glada
gubbar”. Detta ska ni göra i UNIKUM
under Samtalet, Min övriga
utveckling.

WORKSHOPS
Den 25 oktober kommer
teatergruppen Tio fötter
tillbaka till oss och kommer
att ha workshops i klasserna
med anknytning till
föreställningen ”Men
mormor” som de visade i torsdags.

UNIKUM
Vi skriver inga omdömen som
publiceras under höstterminen, men ni
kommer att kunna se om ert barn har
godkända kunskaper i de olika
ämnena, fr.o.m. den 30 oktober.

VECKA 44
… är det lov. Passa på att läsa mycket
under lovet. Eleverna får ett läsbingo
med sig hem att göra under lovet.

HÄLSOVECKORNA
… är till ända och vi har lärt oss mer
om kroppen, hälsa, mat, motion och
vila. Viktiga saker för att må bra och
orka med skolarbetet. Barnen sprang
och gick många varv tillsammans på
skoljoggen. Härlig sammanhållning
och glädje!

HEM- OCH SKOLRÅDET
Hoppas att alla har tagit del av
informationen som ni fick hem förra
veckan, hälsar Hem- och skolrådet.
(Infobladet finns även på skolans
hemsida.)
SKOLSYSTER
… finns på plats på fredagar om inte
annat meddelas.

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
… kommer fredag 10 november via
UNIKUM.

UTEDAGEN
Vi hade en superfin dag ute
tillsammans förra veckan.
Vädret var på vår sida,
aktiviteterna var
uppskattade och
samarbetet i grupperna
fungerade väldigt bra. Femmor och
fyror som var gruppledare gjorde ett
fantastiskt jobb!
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F-KLASS

HÖSTVÄDER
Nu är det riktigt höstväder med regn
och rusk så se till att ladda Era barns
extralådor med kläder! Byxor och
strumpor är det som blir mest blött så
se till att det finns!
LÄSSATSNING
I förskoleklass kommer vi att läsa
mycket böcker! För att få eleverna
delaktiga får de ta med varsin
favoritbok som vi läser högt under
veckorna 42-48! Vecka 43 kommer ett
läsbingo att delas ut som man ska fylla
i hemma! När bingot är ifyllt lämnar
man in lappen till skolan!
SORTERING OCH MÖNSTER
I matematiken arbetar vi nu med
sortering och mönster. Vi arbetar både
teoretiskt i mattematikboken och gör
praktiska övningar ute och inne!
LÄSFÖRSTÅELSE
I svenskan har vi börjat läsa ur en bok ,
Lyckostjärnan där man övar
läsförståelse. Vi använder oss av
läsfixarna spågumman och detektiven!
Med spågummans hjälp får man
fantisera vad berättelsen ska handla
om och detektiven letar svåra ord och
läser mellan raderna!
NO
Nu pratar vi mycket om hösten och vad
som händer i naturen. Varför ändrar
löven färg och vilka djur går i ide?

Nr 3 v. 42-45 2017-2018
KLASS 1-3
BERÄTTANDE
Vi fortsätter arbeta för att de egna
berättelserna skall bli allt bättre, med
mallen för vad som skall finnas med;
plats, personer, händelser och avslut.
Som inspiration har vi just nu samtal
utifrån filmerna om Saltkråkan.
LÄSNING
För att öka läsflytet har vi börjat med
”läslistor” för 2:or och 3:or. Barnen får
läsa ord, en och en, under 1 minut,
mest varje dag. Vi antecknar hur långt
de kommer och ser att det blir fler och
fler ord för varje dag. En automatiserad
avkodning är ju förutsättningen för en
god läsförståelse.
MATTE
Även i matte är automatiseringen av
tal, framför allt 0-10, viktig, för att
kunna lägga kraft på den matematiska
förståelsen. 2:or och 3:or arbetar för
att förstå tiotalets och entalets
betydelse. Vi hoppas att NOMPläxorna också skall bidra till ökad
säkerhet. 1:orna möter addition 0-10.
RÖRELSE
Nu byter vi program för onsdagar och
fredagar, för att få upp pulsen ännu
mer. ”Röris” på måndagar fortsätter vi
med. Alla MÅSTE delta!
TEKNIK/NO
1-2:or har jobbat med praktiska
tekniklådor som tillhör
Skellefteteknikens arbetsmaterial.
3:orhar pratat om tekniska lösningar i
vardagen och kroppens olika organ.
Trevlig helg önskar personalen i
Röda huset!
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KLASS 1

Vi i 1:an sprang 5 varv på skoljoggen.
Vi åt hamburgare utomhus, vilket var
väldigt gott. Därefter blev det en liten
stund till lek uti skogen och på
skolgården.
Ma: Nytt kapitel med addition. Vi lär
oss räkna plus upp till 10 samt
mätning.
Sv: Vi fortsätter att arbeta med Bågens
material och våra bokstavsljud samt
ordbilder (en, ett, och, jag).
No: Vi arbetar med hösten, träd, djur
och svampar. Vi har byggt vårt eget
årstidsträd inne i klassrummet, bild
finns i Unikum. Under hälsoveckorna
pratade vi även om vad vi äter, nyttig
och onyttig mat. Vi har också hunnit
med att prata om allemansrätten.
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KLASS 2
Hej föräldrar!
Den här veckan har vi fått se en
fantastiskt bra och tänkvärd teater med
teatergruppen tio fötter. Onsdag vecka
43 kommer de tillbaka till oss och har
workshops med
barnen i
anknytning till
föreställningen.

SKOLARBETE: Vi kommer att göra
en lässatsning i klassen fram till jul då
barnen kommer att få jobba i läspar
och träna läsning flera gånger i veckan.
De barn som behöver det mest kommer
även få enskild lästräning med en
vuxen.

So: Vi har pratat om olika
trafikmärken. Hur en säker cykel ska
vara och var på kläderna vi sätter
reflexerna så vi syns i mörkret.

Vi kommer att fortsätta träna på att
skriva olika sorters texter, samt
diskutera och planera innan vi skriver.

Teknik: Vi har provat på att arbeta
med praktiska tekniklådor som tillhör
Skellefteteknikens arbetsmaterial.

På matten kommer vi att börja arbeta
med programmering, som är ett nytt
inslag i läroplanen.

Under veckorna 41, 42 och 43 pågår
utvecklingssamtal och jag ser fram
emot att få träffa er alla.

På NO:n jobbar vi med månaderna och
årstidsväxlingarna.

Trevlig helg!
Helen, Tommy och Anki.

Nästa arbetsområde på SO:n är ”Livet
förr och nu” och livsfrågor/relationer.

Trevlig helg önskar
Elinor och Åsa
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HÖSTLOV= LÄSLOV

Under hösten kommer Skuttunge skola att satsa extra på att träna läsning på olika
sätt. Som ni ser på framsidan kommer eleverna att få med sig en ”läsbingo” hem över
lovet. Försök att hitta flera, olika, och positiva läsupplevelser – med tips från
”läsbingot”. Lämna in lappen efter lovet!

KLASS 3
Eleverna arbetar på bra och har
kommit in i rutinerna. Tiden rullar på
snabbt och snart är det lov!
KATTIS
… är på utbildning torsdag 19 och
fredag 20 oktober. David tillsammans
med övriga i personalen kommer att ta
hand om klassen.
ENGELSKA
Närmaste veckorna jobbar vi
med frukt och grönsaker.
SVENSKA
Berättelserna är bearbetade och färdiga
för att läsas upp. Adjektiv har lagts till
för att göra texten mer levande och
beskrivande. Meningar och stavning
har eleverna själva kollat. Datorn är ett
utmärkt redskap då
texter ska bearbetas.
MATEMATIK
Baka gärna hemma så eleverna får
använda sina kunskaper om
volym och olika måttenheter.
Ett utmärkt sätt att repetera
och befästa kunskaperna!
SO
Arbetet med livets utveckling har
startat och eleverna
målar små bilder till
bildtext. Så småningom
kommer alla att ha en
egen liten ”bok” i ämnet.

KLASS 4-5
ÄPPELPROVNING
4-5:an hade äppelprovning förra
veckan och fick ihop sju olika
äppelsorter som smakades av och
rankades. Vinnare blev äpplet Aroma
som vann både på poäng och antal
första-placeringar. Lobo var ett annat
populärt äpple.
SO
I geografin har vi bl.a. pratat om vad
det är som bestämmer varför
människor bor där de bor och vad
eleverna kan göra/gör för att påverka
vår miljö. Efter höstlovet så blir det
historia- närmare bestämt Sveriges
under 1500-talet.
VI I 5:AN
Årets Vi i 5:an kommer att starta med
en gemensam frågesport för hela
landet onsdag den 8 november. Lika
spännande varje gång. Om eleven vill
förbereda sig kan hen gå in på Vi i
5:ans hemsida på SVT – där finns lite
”smått och gott”.
TEATER x 2
Igår var teatergrupper ”Tio fötter” här
och spelade en föreställning. De
kommer tillbaka till klassen med
workshop den 22 november.
Torsdagen den 26 oktober – när
klassen är i Björklinge – kommer de att
få se en föreställning med Clowner
Utan Gränser.
Hösthälsningar
Kattis, Christina, Anna, Marie och
David

