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LÄSUTMANING
Under veckorna 4-5-6-7 ska vi läsa
mycket! Då är det läsutmaning för hela
skolan. All läsning räknas! Även sådan
som man lyssnar på exempel en
ljudbok eller när en vuxen läser högt.
Under läsveckorna är det inga andra
läxor, all tid ska gå till läsning. Skriv
upp vilka böcker som är lästa på en
lapp och ta med till skolan.
UNIKUM
Vi påminner om att all information
från skolan kommer via UNIKUM. Ni
som ännu inte skaffat en inloggning
kan läsa på skolans hemsida om hur
man går tillväga.
SNÖ OCH IS
Tack till er föräldrar för att ni har
spolat is! Vi ska försöka utnyttja den på
bästa sätt! Träna gärna barnen att ta
på/av, knyta/knäppa – för då kan alla
få mer åktid.

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
Nästa nummer av Skuttungeposten
kommer fredag den 9 februari.

Vädret växlar snabbt och det kan
hända att vi ordnar någon form av
vinteraktivitet med kort varsel.

HEM- OCH SKOLRÅDET
Den 15/2 har Hem- och skolrådet
möte. Finns det något ni vill ta upp
kontakta Hanna Wendin. j

RÖRELSETID
Vi fortsätter även denna termin med
vår rörelsetid på måndagar, onsdagar
och fredagar direkt på morgonen.

NYA ELEVER
Vi hälsar två nya elever i årskurs 2
välkomna till skolan.

SKOLSYSTER
Skolsköterskan Karin finns på
Skuttunge skola på fredagar om inget
annat meddelas.

Trevlig helg önskar
personalen på Skuttunge skola
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Hoppas att Ni alla haft en skön
ledighet med både vila och aktivitet.
Barnen verkar pigga och glada och nu
tar vi nya friska tag inför vårterminen.
Vi fortsätter med vårt läs/skriv och
matematikförberedande arbete.

Så är vi igång igen! Det känns i luften
att eleverna hunnit ladda batterierna.
Vi får hoppas att vädret fortsätter ge
oss möjligheter till skridskoåkning på
lunchrasterna. Aktiva uteraster är så
värdefulla för ork och energi!

SKRIDSKOR

MATTE

Vi kommer att åka skridskor så länge vi
har möjlighet. Tack ni föräldrar som
arbetat med att spola isen! Skicka
gärna med barnen skridskor och hjälm,
hjälp oss att kolla att all utrustning
passar eftersom det tar mycket tid från
åkningen när utrustningen krånglar.
Har man inte skridskor får man låna
från fritids.

Förutom det individuella arbetet, har
vi nu en satsning på längd och att mäta
saker. Ta gärna fram måttband och
linjaler därhemma! Det handlar mest
om m och cm för 1:or och 2:or, men
även dm för 3:or. Så småningom går vi
över till att väga med kg och hg.

UTFLYKTSDAG
På torsdagsförmiddagen kommer vi att
ha utflyktsdag! Se till att barnen har
kläder efter väder och ombyteskläder i
lådorna.
SVENSKA
Veckorna 4-7 har vi läsutmaning på
skolan. De böcker eleverna läser eller
det som Ni föräldrar läser högt räknas.
Skriv ner boktitel och författare på en lapp
och lämna in!
MATEMATIK
I matematikboken ska vi öva oss på att
mäta och jämföra och lära sig de
begrepp som tillhör såsom lång –kort,
hög – låg, bred – smal, tjock – tunn,
tung – lätt och mycket – lite.

Vi jobbar också med tid och den
analoga klockan. 1:orna tränar på hel
och halv timme, 2:orna kvart i och
kvart över och 3:orna skall
förhoppningsvis klara hela klockan.
Det är ju lite krångligt med hur visarna
rör sig, så man får ta en bit i taget.
SVENSKA
Att kunna berätta, beskriva, reflektera
och fundera är viktiga förmågor. Vi
jobbar med något vi kallar
”bildpromenader”, där eleverna utifrån
en bild och ledfrågor, uttrycker sina
tankar. Väldigt intressanta
diskussioner blir det!
LÄXOR
Jag hoppas att vi med de nya läxorna,
tillsammans kan stärka elevernas
huvudsakliga förmågor i att räkna
skriva, läsa, tänka och förstå. Hör av er
om hur det går och om vi behöver
anpassa på något sätt!
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KLASS 1
Nu har äntligen snön kommit och isen
är spolad, nu är det vinter på riktigt.
Kläder efter väder!

Matematik: Vi arbetar med kap 7
redan som handlar om addition, talen
10-20. Sambandet mellan 3+2 och
13+2, vilka tal som tillsammans blir 17,
18, 19 samt 20-kamrater. Vi arbetar
också med att jämföra,
uppskatta, mäta och vikt (kg).
Svenska: Vi fortsätter arbeta med
läsläxan ”Magiska kulan” och de
uppgifter som hör till den. Bokstäverna
H, T, Å, B, G – vad de heter och hur de
låter. Vi ljudar ord där bokstäverna
finns i början – mitten och slutet. Vi
fortsätter att arbeta med
protokollen i Bågen.
NO: Vi arbetar med årstidsväxlingar –
Vinter. Hur is, snö och vatten hänger
ihop. Vattnets former, fast – flytande gas. Växter och djurs livscykler och
anpassningar till olika tider på året.
Vi kommer nu att påbörja
läsutmaningen och läsläxan
kan ingå även där. Vi har
börjat med matematikläxa NOMP.
Under läsutmaningsveckorna kommer
ingen NOMP-läxa, då koncentrerar vi
oss på all läsningen. Glöm inte att
skriva ner vilka böcker eleverna har
läst eller lyssnat på. Vi fyller i författare
och titel på bokryggar i skolan, vi får på
så sätt tips om olika typer av bra
böcker.

Trevlig helg
Helen, Tommy och Anki

Nr 7 v.4-6 2017-2018
KLASS 2
Hej! Äntligen kom
vintern! Hoppas den
stannar kvar hos oss
många veckor. Nästa
vecka, på onsdag den 24/1 ska vi ut
på äventyr! Det är stadsteatern som
hägrar där vi ska se pjäsen Bröderna
Lejonhjärta. Vi åker bussen 8.35 på
morgonen och sedan hem med bussen
kl. 13. Vi kommer få med oss
pannkakor, sylt, frukt och äppeldricka
från skolan.
Matematik: Vi arbetar i vår nya
mattebok för vårterminen, Mattesafari
2B. Första kapitlet handlar om talen
upp till 500. Vi repeterar
positionssystemet med hundratal,
tiotal och ental.
Svenska: Vi arbetar med
återberättande texter i Zick Zackboken. Vi arbetar med Pilen och
våra Äppel Päppel-böcker.
NO: Vi har inlett ett nytt
arbetsområde som vi kommer
jobba med fram till påsk, nämligen
kroppen. Vi kommer lära oss om
huden, skelettet, musklerna,
hjärtat, lungorna,
matsmältningen, hjärnan och hur
vi ska göra för att kroppen ska må bra.
Engelska: Vi arbetar med
veckodagarna och månaderna.
Övrigt: Nästa vecka börjar hela
skolans läsutmaning! Vi läser så många
böcker vi kan under fyra veckor. Inga
läxor under den här perioden(vecka 47). Skriv ner titlarna på de böcker
barnen läser hemma på en lapp så att
vi kan skriva upp böckerna i sko

Trevlig helg
Elinor och Åsa
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Roligt att träffa alla glada och pigga barn efter jullovet! Det går fort att komma in i
vardagsrutinerna igen. Vi kommer att ha vår årliga läsutmaning vecka 4-7. Läs mer
på framsidan.
KLASS 3
Terminen inleds med att
arbeta med tid. Vi lär oss
mer om år, månader, dagar
och andra tidsbegrepp, för
att sen arbeta med
tidslinjen. Därefter tar arbetet med
bronsåldern vid.
ENGELSKA
Vi har börjat med veckodagarna och
fortsätter med månader och årstider.
SVENSKA
Berättelser är i fokus och vi
skriver om Rödluvan och
hur hon besegrar vargen
med hjälp av någon annan
än jägaren.
MATEMATIK
Kunskaper om tal och hur mycket
10 000 är inleder vi med. Vi arbetar
med att kunna jämföra tal och siffrans
värde i talen.
NO
Vi har pratat om vad som händer i
naturen på våren och på sommaren.
Idag har de gjort egna powerpoint presentationer om ett djur eller
en växt som de ska presentera för
klassen. Nästa arbetsområde kommer
att bli "magnetism".
Nästa vecka kommer vi att börja prata
om konstruktion och hur man bygger
hållbart på tekniken.
LÄXOR
Endast läsläxor framöver.
KATTIS…
är på utbildning 24-25/1.
David m.fl. arbetar med klassen.

KLASS 4-5
HI
Eleverna gör nu färdigt sina Vasahäften. Vi kommer att arbeta och
träna för att också visa hur långt mot
kunskapskraven eleverna kommit.
NO/Tk
Just nu pratar vi om elektricitet och
om elsäkerhet. På tekniklektionerna
jobbar vi praktiskt med olika lådor som
handlar om elektricitet.
MATEMATIK
Efter arbetet med diagram kommer åk
4 att repetera och arbeta med tid.
Kolla gärna att eleverna kan
månaderna och klockan. 5:orna lär
mer om division med minnessiffra och
negativa tal.
SKOLVAL 2017
Det är alltså redan aktuellt att välja
skola inför åk 6. Mellan 11-31 januari
ska du söka skola i e-tjänsten
eBarnUngdom. Läs mer om skolvalet:
www.uppsala.se/skolval.
SKRIDSKO
Eftersom vi har is– så ordnar vi extra
åkning vid några tillfällen, tanken är
att onsdagar eller fredagar passar bäst
TANDHYGIENIST
Åk 5 får besök av tandhygienist onsdag
31 januari.
LÄXOR
Till läsläxan kommer 4-5:an även att
ha en uppgift varje vecka. Den skrivs
på separat papper och lämnas in
tillsammans med läsläxan.
Trevlig helg!
Kattis, Christina, Anna, Marie och
David

