Skuttungeposten
ETT STORT TACK
…från all personal för presenten vi fick
vid skolavslutningen. Vattenflaskan
kom väl till pass i sommarvärmen.

KLÄDER
Vi är en hälsofrämjande skola som
försöker vara ute så mycket som
möjligt och uppskattar därför om alla
elever har kläder och skor för
utevistelse. Kläder efter väder helt
enkelt!
Märk alla kläder, skor och
stövlar med namn!
HÄMTA OCH LÄMNA BARN
Vi vill påminna och informera om att
barn som skjutsas till skolan med bil,
ska släppas av på parkeringen vid
bygdegården. I busslingan och framför
röda huset får man inte stanna eller
parkera sin bil.

INFORMATION FRÅN SKOLAN
All information från skolan kommer
skickas via Unikum. Se till att
uppdatera era kontaktuppgifter
så de stämmer i unikum och
ebarnungdom.
STUDIEVERKSTAD
Skolan erbjuder studieverkstad, där de
gör sina läxor. Meddela klassläraren
om ditt barn ska komma.
• Måndagar åk 1-5
start kl. 13.15-13.55.
FRITIDS UTEDAG
.. är på torsdagar.
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HÄLSOVECKOR
Under veckorna 37 och 38 har vi våra
hälsoveckor, då lär vi oss mer om bl.a.
kroppen, kost, rörelse och sömn.

SKOLJOGGEN
Vi tänker springa, jogga och gå så
mycket vi orkar fredagen den 17
september. Skollunchen serveras ute
den dagen. Man får ta med en liten
matsäck, tex smörgås, vattenflaska,
frukt och en bulle eller kaka.

SKOLSKÖTERSKA
Vi hälsar Maria Johansson välkommen
och hon kommer finnas i Skuttunge på
fredagar om inget annat meddelas.

SKOLFOTOGRAFERING 3/9 det
blir endast gruppbilder i år.

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
.. kommer fredagen den 17 september.
Skuttungeposten läggs ut i UNIKUM
men den finns även att läsa på skolans
hemsida, www.skuttungeskola.se.
Ta för vana att läsa den noga, då i stort
sett all information från skolan lämnas
denna väg och i UNIKUM.

Skuttungeposten
FÖRSKOLEKLASS
Hej!
Terminsstarten i förskoleklassen har
gått bra och nu håller vi som bäst på att
lära känna varandra. För att alla ska bli
trygga i gruppen ägnar vi mycket tid åt
lekar samt samtal om rutiner och
regler.
I det läs och skrivförberedande arbetet
jobbar vi enligt Bornholmsmodellen
som är ett material som vi använt oss
av under många år med gott resultat.
Under veckan har vi börjat med
kartläggningar både enligt
Bornholmsmodellen och skolverkets
kartläggningar för förskoleklass.
Det hjälper oss att se hur vi ska lägga
upp arbetet under resten av terminen.
På UNIKUM kommer ni senare under
terminen att kunna se planeringar för
arbetet i förskoleklassen.
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ÅRSKURS 1
Terminen har startat fint och klassen
är jättetrevlig att arbeta tillsammans
med! Vi har inskoningsveckor de första
veckorna då vi bl.a. går igenom rutiner,
trivseregler och lär känna varandra.
Tre nya elever, Elsa, Alicia och Meja
hälsar vi välkomna till klassen. I
klassen finns också Christina som
resurs.
SVENSKA
Vi arbetar med bokstäver i ett material
som heter Bågen. Först presenteras
bokstaven och sen övar eleverna på att
skriva den och till sist avslutar de med
Bågenboken.
MATEMATIK
I matten har vi kommit igång med att
skriva siffror kombinerat med arbete i
matteboken.

KLÄDER
Vi ber att ni är extra noga med att
märka barnens kläder så att vi kan
sortera rätt nu när ni inte får vistas
mer än nödvändigt i skolans lokaler.

SO/VÄRDEGRUND
I början av terminen är det ett extra
fokus på värdegrundsarbetet för att
skapa lugn och trygghet i klassen.

FUNDERINGAR/FRÅGOR
Tveka inte att höra av er om ni har
frågor eller funderingar kring något
som rör skolan eller fritids.

NO
Det första temat är hösten och
svampar. Vi lär oss mer om svampens
olika delar. Om vädret tillåter ska vi gå
ut i skogen och leta efter svampar nästa
vecka.

018-727 79 51 eller
018-727 79 53
ann-catrine.stolt@skola.uppsala.se

Trevlig helg önskar
Anki och Jenny

LÄSLÄXA
Vecka 36 börjar vi så smått med
läsläxa. Barnen får med sig ett
läsprotokoll med instruktioner om hur
ni ska arbeta med läxan hemma samt
en enkel bok att läsa.
KLÄDER
Vi är tacksamma om ni märker era
barns kläder med namn.
Trevlig helg!
Kattis, och Christina
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ÅRSKURS 2
Välkomna tillbaka till ett nytt läsår och
ett fortsatt fint samarbete!
Vi har haft en fin start med många
inskolningsrutiner varvat med
samarbete och det vanliga skolarbetet.
Vi hälsar ny elev välkommen till vår
klass!
SVENSKA
Arbetet med Bågen fortsätter och
därefter börjar vi arbetet med Pilen.
Vår läsläxa är Diamantjakten ABCklubben och vi kommer skicka ut
Skutt-Björn på en resa.
MATEMATIK
Här kommer vi som tidigare att arbeta
med gemensamma genomgångar. Vi
kommer också att ha arbetsmål varje
vecka, som rimligen alla bör nå. Om
man inte blir klar under veckan är
tanken att göra färdigt hemma, så att
alla ligger i fas och kan tillgodogöra sig
genomgångarna.
SO/NO
Vi arbetar med värdegrund, skol- och
klassregler samt kompistema.
LÄXOR
Vi börjar med läsläxa kommande
vecka, från fredag-fredag eftersom det
finns de som vill kunna utnyttja
helgen. Boken heter
Diamantjakten och vi fortsätter
att följa ABC-klubbens äventyr.
Klassen kommer skicka iväg
”Skutt-Björn” ut på en resa i
Sverige/världen. Vi hoppas att de som
tar hand om Skutt-Björn skriver och
skickar bilder till oss om hans färd.

Trevlig helg!
önskar Helen och Elinor
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ÅRSKURS 3
Nu har vi startat upp arbetet i de olika
ämnena och det går jättebra. Det är så
kul att få lära känna alla barnen och
det känns som att de trivs med allt det
nya.
Svenska
Vi kommer arbeta med ett material
som heter ZickZack och där har vi nu
läst första texten om en cirkus.
Vi övar på att skriva ord, meningar och
korta stycken. Än så länge är det bara
för hand men under hösten ska vi
introducera datorerna. Flera dagar i
veckan börjar vi med tyst läsning. Har
man en bra bok hemma som man vill
läsa i skolan så går det bra.
Matematik
Vi har räknat de första sidorna i
höstens bok. De handlar om addition
och subtraktion med stora tal.
Engelska
Anna Ö undervisar i engelska. Vi
fokuserar mycket på att förstå talad
engelska och att våga prata. Vi skriver
korta meningar.
So
Vi har startat upp med
samhällskunskap och ska bl.a. lära oss
mer om vem som bestämmer i skolan.
No
I no repeterar vi vattnets kretslopp,
både genom att läsa, se på film och
experimentera.
/ Sofia och David
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ÅRSKURS 4

ÅRSKURS 5

Då var vi i gång igen och skolstarten
har varit bra.

Svenska
I Svenska har vi kommit igång med
läsförståelse och olika typer av
återberättande texter.

Svenska
Vi har läst mycket det första dagarna
och även arbetat med läsförståelse. Vi
kommer under hösten att arbeta med
muntliga bokredovisningar. Mer
information kommer om det. Vi
kommer också att arbeta med att
skriva olika typer av texter.
Matematik
Vi har börjat med att repetera de fyra
räknesätten och
multiplikationstabellerna. Nytt för år 4
är att vi skriver i räknehäften. Det är
Sofia Arnfeldt som undervisar i
matematik.
Engelska
Vi jobbar med läroboken ”Magic 4” när
vi har engelska. Fokus ligger på att
prata, läsa, skriva och förstå engelska.
Det finns även en digital del till
materialet som vi kommer att arbeta
med.
SO
Vi kommer att börja arbeta med
geografi när vi har SO. Vi ska lära oss
mer om Sveriges geografi. Vi mjukar
upp med att repetera hur en karta
fungerar.
NO
Vi har börjat med att prata lite om vad
NO innebär och vilka ämnen som ingår
i NO. Vi kommer sedan att fortsätta
med lära oss mer om ekosystem. Elin
Skarin undervisar i NO, och även i bild
i år 4.

Engelska
I engelska har vi kommit igång med
Magic lite smått. Vi kommer att öva på
att använda verbens olika
böjningsformer korrekt samt göra en
hel del talövningar.
Matematik
Matematiken flyter på som vanligt med
Favorit Matematik. Vi har börjat med
de tre första avsnitten vilket är
repetitionsuppslag och fortsätter nästa
vecka enligt boken. Eleverna har även
fått ett varsitt räknehäfte och ska
successivt börja skriva enkom i dem.
NO
I NO börjar vi med området biologi och
de första lektionerna har vi framförallt
påmint oss om vad vi lärt oss i åk 4.
Vidare ska vi komma in på
SO
I So kommer klassen att börja med
Nordens geografi. Anna Östlund
kommer att undervisa i alla Soämnena.

