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ADVENT
Onsdag 29 november
går vi till
missionskyrkan och
firar advent.
Vi sjunger några
sånger och tänder det första ljuset.

MÅNADENS ORD
… är samarbete och vi tränar på att
förhandla och komma överens.

LUCIAFIRANDE
Åk 4-5 kommer att lussa för oss i
kyrkan på morgonen, onsdag 13
december. Då är alla föräldrar och
övriga som vill komma och titta,
välkomna till kyrkan. Mer info kommer
i nästa Skuttungepost.

BOKBUSSEN
… kommer onsdag 22
november. Glöm inte
böcker och lånekort.
Det gäller att fylla på
bokförrådet inför
jullovet!

JULAVSLUTNING
Vi gör som vi gjort de
senaste åren och avslutar
i våra klasser samt med
någon gemensam
aktivitet för alla klasser,
torsdag 21 december.

KLÄDER
Det finns många fina tröjor som ingen
vill kännas vid. Vi har frågat alla elever.
Kom gärna förbi och titta
eller kolla hemma om ni
saknar något. Vi ber er att
märka kläderna, så spar
vi mycket tid!

HEM- OCH SKOLRÅDET
Torsdagen den 16 november har Hemoch Skolrådet styrelsemöte. Om det är
något som ni vill att vi ska ta upp då, så
kontakta ordförande Hanna Wendin,
norrby.skuttunge@hotmail.se, senast
onsdag. Ni som vill lämna julklapp
enligt tidigare info, är sista
inlämningsdag måndag den 13
november.
SKOLSYSTER
… finns på plats fredag 17/11, ej fredag
24/11 och 1/12.

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
… kommer fredag 1 december via
UNIKUM.
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KLASS 1-3

LÄSBINGO

STUDENTER

När man ”läst” färdigt läsbingot så
lämnar man in det till skolan så blir det
en liten belöning för alla på fredag den
17 november.

Innan lovet jobbade Marleen och
Mathilde, våra två studenter, sin sista
dag hos oss. De bjöd på små
traditionella kakor och lärde oss
sånger. De var så glada åt sina veckor i
Skuttunge och tyckte att vi hade en fin
stämning på skolan! Roligt!

MUSIK
På fredagar har halva klassen musik
tillsammans med Anna och ettorna.
Mycket uppskattat!
NALLEDAGEN
På fredag den 17/11 får man ta med ett
gosedjur till skolan. Det är bra om det
inte är alltför skrymmande. Då
kommer vi att öva att prata fritt inför
klassen. Ta gärna ett gosedjur/nalle
som har ett namn och att eleven vet var
man fått gosedjuret ifrån.
BORNHOLM
I Bornholmsarbetet tränar vi att höra
vad ord börjar och slutar på för ljud.
Många tycker att det är lite klurigt så
prata gärna om det hemma! Vid
bilåkning är det ett utmärkt tillfälle att
öva!
MATEMATIK
I matematikboken arbetar vi nu med
begreppen hel och halv samt symmetri.
Vi delar tal samt övar begreppen
före/efter och talens grannar samt
jämna och udda tal.

Trevlig helg önskar vi från
Röda huset!!!

PROGRAMMERING
Numera ingår enkel programmering i
matematiken och vi har provat på
litegrann med ”BlueBots” på iPaden.
Under perioden som kommer ska vi
också ge oss på appen ”Scratch”.
TAKK
Vi fortsätter med våra tecken, då vi ser
att det ökar elevernas språkliga
uppmärksamhet. Just nu gör vi små
sagor, letar tecken på iPaden och
berättar & visar sedan för
klasskompisarna. Eleverna är riktigt
påhittiga och duktiga med sina tecken.
SKRIVANDE
Nu börjar en period av att skapa/skriva
faktatexter. Vi använder, som tidigare,
en bestämd tankemodell och försöker
använda både ord och bild.
MATTE
Några veckor framöver tar vi en paus
från NOMP-läxorna och skickar hem
talkort istället, så att den viktiga
automatiseringen tar fart.
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Nu är höstlovet slut och det har börjat
bli kallare och mörkare ute så
önskemål är kläder efter väder.
Exempel: överdragsbyxor, vantar och
mössor kan vara bra att ha med sig.
Ma: Vi har tränat tio-kompisar (1+9,
2+8, 3+7, 4+6 och 5+5) vi har även
pratat om dubblor
(1+1, 2+2, 3+3, 4+4,
5+5). Träna gärna
på det hemma.
Vi har påbörjat kapitel 5 subtraktion,
talområdet 0-10.
Sv: Bågenarbetet fortsätter och de
flesta har kommit till hus 3.
Bokstäverna i hus 1: O, A, L, V och i
hus 2: U, I, M, R.
När vi hade workshopen efter teatern
Tio Fötter, så framkom det att många
barn inte kunde sagan om Hans och
Greta. Vi håller nu på att göra egna
sagor om Hans och Greta på iPad.
SO/NO:
Vi pratade om FN och
Barnkonventionen, vad de står för.
Vi har pratat om skillnaden/likheterna
mellan halloween och Alla Helgons
dag, när och hur firar vi dessa dagar.
Just nu pratar vi om olika religioner,
Kristendom, Judendom, Islam,
Hinduism, Buddhism och deras
symboler. Varför firar vi olika högtider
i Sverige som bl.a. Alla Helgons dag
och Jul.
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KLASS 2
Sakta närmar vi oss vintern, det är kallt
på morgnarna och det behövs en varm
jacka på rasten. Tänk gärna på reflexer
också så att barnen syns i trafiken.
Ma: Vi fortsätter att räkna hög tal med
addition och subtraktion. Temat har
varit volym, de mått barnen ska lära sig
är deciliter och liter. Baka gärna något
tillsammans i helgen för att träna dessa
mått ;)

Sv: Barnen läser i sina läspar varje
morgon, sedan gör vi små tomtesagor
till klassens egen adventskalender.
NO/SO: Vi lär oss om våra fåglar i
närområdet. Vi läser, skriver och tittar
på film om olika fåglar.
Vi pratar om att familjer kan se olika
ut, och hur skola och samhälle är nu
jämfört med förr. Dennis Bohls farfar
Kjell ska komma och berätta för oss
hur det var att gå på Skuttunge skola
för 55 år sedan.

Teknik: Eleverna har fått träna
på att programmera blue bot. Vad
är en robot? Hur fungerar den och hur
kan vi styra den till att göra som vi vill?

Vi vill påminna om att
sista dagen att lämna in
en julklapp till Aktion
Julklappen (för att glädja
barn i öst) är på måndag 13/11.

Hälsningar Helen, Tommy och Annki

Trevlig helg önskar Elinor & Åsa
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WORKSHOPS klass 3-5
Den 22 november kommer teatergruppen Tio fötter tillbaka till oss och kommer att
ha workshops i åk 3-5 med anknytning till föreställningen ”Men mormor” som de
visat tidigare. Utvecklingssamtalen har flutit på fantastiskt bra – från tidsbokningar
till era förberedelser inför mötena. TACK!
KLASS 3

KLASS 4-5

ENGELSKA
Vi har arbetat med frukt och
grönsaker. De närmast veckorna
kommer att
handla om djur.

HISTORIA
Geografin har dragit lite ut på tiden så
vi är inte igång. Men den kommer att
”smitta av sig” på engelskan (5:an),
svenskan (fabel, texter) och i bilden.
Många kommer att göra en tidning/ett
häfte – brukar bli fina arbeten.
Pedagogisk planering ligger på
Unikum.
MATEMATIK
Flera i fyran övar på enheterna m, dm,
cm och mm och de har fått mäta
tillsammans. De kommer också att
repetera några geometriska
former/block.
5:an har precis lärt sig om decimaltal
och tränar det med hjälp av
längdenheterna men också av tallinjen.
NO/Tk
Vi håller på att avsluta området om
kroppen med att eleverna i grupp ska
redovisa en plansch om kroppen för de
andra i klassen. I tekniken pratar vi om
förvaring och bevaring som
kommer avslutas med att
eleverna får tillverka varsin
egen förpackning.
LÄXOR
Det att bli läsläxor i historia(blad) –
där vi kommer att repetera saker vi lärt
om. I matten tränar eleverna med hjälp
av NOMP.

SVENSKA
Eleverna har
läst sina berättelser högt för varandra i
klassen. Skrivarbetet kommer att
fortsätta med att skriva faktatexter.
MATEMATIK
Det är dags att öva
multiplikationstabellerna 3 och 4.
Vi har också
pratat om mätning av längd och några
olika längdenheter.
SO
Eleverna ska få redovisa Livets
utveckling för ettorna. De ska få
berätta om varsin liten del och visa sin
bild. Spännande och kul att få lära
andra! Framöver kommer vi att arbeta
med trafik och vad man ska tänka på
när man vistas i trafiken.
NO
Den här veckan avrundar och
sammanfattar vi arbetet om kroppen.
Teknik: Vi pratar om förvaring och
bevaring som kommer avslutas med att
eleverna får tillverka var sin egen
förpackning.

Trevlig helg!
Kattis, Christina, Anna, Marie och
David

