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KLÄDER EFTER VÄDER! 

Tänk på att era barn har kläder som 

passar till vädret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄSSATSNING 

Lässatsning för många elever på skolan 

har genomförts och framstegen märks 

vilket känns väldigt positivt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAPANDE SKOLA 

Vi deltar i skapande skola projektet 

”Multilampa”. Under vecka 19 kommer 

eleverna måla och montera ihop en stor 

gemensam lampa gjord av flera plastbitar 

som vi gemensamt samlat in. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

UTFLYKT 

Den 4 maj åker F-klass, åk 1 och  

åk 2 till Disagården med kulturbuss. Vi 

blir hämtade och lämnade på skolan. 

Lunchen består av pastasallad som vi tar 

med oss till alla elever och äter där. De 

som vill får ta med sig en egen 

vattenflaska och frukt.

 
 

 

UTEDAG ”PUSSEN” 

Fredagen den 20 maj planerar vi en 

utedag på Pussen, en plats ca 2 km från 

skolan. Mer info kommer på unikum när 

det närmar sig. 

 

 

Skolsköterskan finns här på 

fredagar om inget annat 

meddelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa och sista skuttungeposten 

kommer ut den 20 maj.  
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FÖRSKOLEKLASS 

Hej 

Vi vill börja med att tacka för alla trevliga 

samtal vi haft under 

utvecklingssamtalsveckan. Det är roligt 

att få berätta lite mer om hur era barn 

har det i skolan och höra vad ni undrar 

över. Som vi sagt under samtalen så är 

det en mycket väl fungerande och trevlig 

grupp där vi nästan inte behöver lägga 

någon tid alls på konfliktlösning. 

 

BILD 

Just nu arbetar vi med att skapa 

självporträtt. Vi arbetar lite mer 

ingående med studera ansiktet och 

avbilda det med olika material och 

tekniker. 

 

VÅREN 

Under kommande veckor kommer vi att 

prata om och arbeta med våren på olika 

sätt. Det blir både bildskapande och 

skrivande. 

 

UTFLYKT 

Onsdag den 4/5 åker vi på utflykt till 

Disagården. Vi kommer att få en guidad 

visning där vi får veta mer om livet förr. 

Bussen går från skolan kl.8.35 och vi är 

tillbaka strax före kl. 13.00. 

Vi tar med matsäck från skolan. 

Förhoppningsvis kommer vi också att 

kunna göra en utflykt till Uppsala men vi 

återkommer med tid och dag när vi får 

veta om det går att ordna buss. 

 

FRILUFTSDAG VID ”PUSSEN” 

Pussen är en liten damm / vatten-

samling/kärr ca. 2 km från skolan. Se 

framsidan. 

 

Trevlig helg! 

 

Jenny och Anki 

 

ÅRSKURS 1 

I skrivande stund skiner solen 

och det är härligt varmt ute, som 

vi har längtat! Vill passa på att tacka för 

alla trevliga möten och samtal med er 

föräldrar under utvecklingssamtalen! I 

skolan kämpar vi på den sista tiden och 

det händer ju en del andra saker så här i 

slutet av terminen. Läs på första sidan för 

mer info. 

UTFLYKT 

Onsdagen den 4 maj åker vi till 

Disagården i Gamla Uppsala där vi får 

lära oss mer om livet förr i tiden. Tänk på 

kläder efter väder då vi kommer att vara 

ute mycket. Skollunchen tar vi med oss. 

Barnen får gärna ha en vattenflaska och 

en frukt med sig. 

KATTIS LEDIG 

Fredagen 29/4 kommer Kattis att vara 

ledig. Rossi och Christina arbetar i 

klassen. 

MATEMATIK 

Vi har arbetat med att mäta längd, olika 

geometriska objekt och symmetri. Sista 

kapitlet kommer att handla om talen 0-

100, ental och tiotal. 

SVENSKA 

Arbetet fortsätter med att skriva 

berättelser och fantasin sätts på prov. I 

samband med skrivandet kommer vi att 

lära oss mer om adjektiv. 

NO 

Temat med bondgårdsdjuren är avslutat 

och vi arbetar vidare med olika material 

och deras egenskaper. 

Trevlig helg! 

Kattis och Christina  
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ÅRSKURS 2 

Väkomna tillbaka efter ett skönt påsklov 

med sol och värme. Vill passa på att 

tacka för alla trevliga samtal med er 

föräldrar under utvecklingssamtalen! 

 

 

SVENSKA 

Vi fortsätter att jobba i pilen och skriva 

olika typer av texter.  Vi skriver en 

berättelse om en fjäril. 

 

MATEMATIK 

Vi är snart klara med hela kursen.  

I skrivande stund arbetar vi med 

uppställning i addition och subtraktion. 

På slutet blir det repetition och lite andra 

utmaningar. Färdighetsträning i NOMP 

finns också. 

 

NO 

Våra fjärilslarver har anlänt under 

påsklovet från England.  

Vi följer utvecklingen från 

 ägg ›larv › puppa › fjäril.  

 

SO 

”Jobbjakten” eleverna får varsin 

pappersportfölj, den ena portföljen har 

en gåta och den andra en bild på ett yrke. 

De ska sedan paras ihop. Eleverna 

skriver om de olika yrkena i sina 

skrivböcker och ritar en passande bild. 

 

 

 

Trevlig helg och valborg! 

Helen och Elinor 

 

 

 

 

 

 
ÅRSKURS  3 
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ÅRSKURS 4 

ENGELSKA 

Vi ska lära oss mer om London och ta 

reda på mer om olika sevärdheter där.  

Detta ska sedan sammanställas till en 

text. 

MATEMATIK 

Vi fortsätter att träna mer på de fyra 

räknesätten.  Vi kommer sedan att jobba 

med bråk. 

SVENSKA 

Vi fortsätta att träna läsning genom 

bland annat tyst läsning varje morgon. Vi 

arbetar också med läsförståelsen genom 

olika typer av texter. Just nu har vi även 

fokus på detaljer i skrivande som att dela 

in i stycken och talstreck. 

SO 

Vi jobbar just nu med historia och  då 

handlar det om medeltiden. Vi har även 

fått ta del av innehållet av en kopia av en 

sjömanskista från Vasaskeppet. 

NO  

Vi fortsätter att lära oss mer om våren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSKURS 5 

Svenska 

Snart är vi klara med ”kapitel”-boken och 

Eldens Hemlighet. Nästa område inom 

svenskan blir argumenterade text. 

Engelska 

Efter att ha jobbat några kapitel i Magic! 

5 ska vi nu börja skriva lite längre texter 

på engelska. 

Matematik 

På måndag den 25 blir det en diagnos för 

att stämma av området om sannolikhet 

mm. Därefter kommer vi repetera 

volymenheter. 

 NO 

Vi har några delar av kroppen kvar att 

arbeta med, mag-och tarmsystemet samt 

reproduktion. Dessutom ska eleverna 

börja redovisa sina sjukdoms-

PowerPoints.  

 

SO 

Vi har börjat jobba med Europas länder.  

 

Hälsningar Elin och Tommy 


