Skuttungeposten
HÄLSOVECKOR
Under den här och nästa vecka
fokuserar vi extra mycket på sådant
som får oss att må bra som bra kost,
motion och sömn.
FÖRÄLDRAMÖTE
Vi vill påminna om föräldramötet som
är den 25 september. Vi har dock
behöva skjuta fram mötet och olika
tider kommer gälla i de olika husen.
Röda huset: kl. 18:15 till ca kl. 19:15
Gula huset: kl. 18:45 till ca kl. 19:45
Vi startar i respektive klassrum för att
sedan avsluta med en
gemensam samling i
varje hus.
STUDIEDAG
Fredag 27 september är det studiedag
och då är eleverna lediga från skolan.
Fritids är stängt.

Nr 2 v. 38-40

2019-2020

TEMADAG
Måndag 7 oktober har skola en utedag
på förmiddagen. Vi kommer
hålla till på skolgården där
eleverna får olika uppgifter att
lösa tillsammans i sina
åldersblandade grupper. Temat
för dagen är tid.
SKOLSKÖTERSKAN
…är på plats på fredagar om inget
annan anges.
NÄSTA SKUTTUNGEPOST
…kommer fredag den 11 oktober.

Röda huset
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F-klass

Språkgruppen

Hej allihop
Just nu är vi mitt uppe i våra
hälsoveckor. Vi läser böcker, ser på
filmer, har rörelseaktiviteter och
jobbar skapande allt med fokus på vad
som får oss att må bra.
Vi skulle behöva gamla veckotidningar
att klippa i nu under ”hälsojobbet” så
skicka gärna med det om ni har några.

SVENSKA
Vi har arbetat mycket med
berättarstruktur de senaste
veckorna. Vi arbetar både muntligt och
skriftligt. Vi använder oss mycket av
bildstöd för att göra det tydligt och
lättare att komma ihåg.

SVENSKA OCH MATTE
Nytt för i år i förskoleklassen är ett
kartläggningsmaterial som skolverket
bestämt att alla ska använda. Därför
ägnar vi just nu mycket tid till detta. Vi
kartlägger var eleverna befinner sig
kunskapsmässigt just nu för att kunna
möta dem på rätt nivå.

FÖRÄLDRAMÖTE
Onsdag 25/9 är det föräldramöte se
framsidan.
STUDIEDAG
Fredag den 27/9 är det studiedag.
Både skola och fritids är stängt denna
dag.
KLÄDER
Kom ihåg att se över förrådet av
extrakläder.

Trevlig helg önskar
Elinor, Anki och Jenny

MATTE
På matematiklektionerna brukar vi ha
olika teman som vi kan arbeta
tillsammans med. Nu tränar vi på
klockan på lite olika nivåer. Det gör vi
på olika sätt men ofta med en konkret
klocka som eleverna får ställa in och
öva på.
ORDBANK
I vår grupp arbetar vi mycket med att
bygga upp ord ordförrådet. Det gör vi
på många olika sätt men denna termin
har vi börjat arbeta med en ordbank. Vi
använder oss av ett papper som sitter
uppe på väggen där vi skriver upp nya
ord som dyker upp i undervisningen.
För att befästa orden försöker vi
ständigt återkomma till dessa. Vi
avslutar träningen med en Kahoot som
eleverna uppskattar. Kom gärna in i
klassrummet och fota av planschen och
träna på orden hemma också!

Med vänlig hälsning
Malin, Miranda och Jenny

Röda huset
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Åk 1

Åk 2

Efter några veckors arbete börjar de
flesta rutiner falla på plats. Vi arbetar
vidare med arbetsron och att få ner
ljudnivån i klassrummet, vilket är en
förutsättning för att alla ska få
möjlighet att lyckas med skolarbetet.

Vi njuter fortfarande av solen men
märker att kylan börjar komma. Dags
att prova utekläder och se hur mycket
ditt barn växt sen sist…

LÄSLÄXA
Vi har börjat med individuella läsläxor
för att så småningom arbeta med en
gemensam läsebok. Läxan delas
ut på måndagen och ska lämnas
in på fredagen, Läs en stund varje
dag.
PRAKTIKANT
Alma som går sista året på gymnasiet
praktiserar tre dagar i veckan i klassen.
En välkommen extra
resurs!
HÄLSOVECKOR
Vi lär oss bl.a. mer om kroppen,
motion, sömn och mat under dessa
veckor.
NO, HÖSTEN
Vi har lärt oss mer om svampar och
några vanliga träd, Efter hälsoveckorna
ska vi fortsätta och titta på vad som
händer med djur och fåglar på hösten.
IDROTT
Fr.o.m. nästa vecka är det idrott
inomhus.
FÖRÄLDRAMÖTE
Välkomna på föräldramötet nästa
vecka! Se info första sidan.
Trevlig helg!
Kattis, Christina och Jenny

BILD
Självporträtt har skapats och pryder
vår vägg i klassrummet.
NO
Vi har undersökt vad som hänt
med knoppisarna i skogen.
Hårige Rönn har massor av
rönnbär i år och de har vi använt till att
göra meterband. Vi har tränat på att
uppskatta en meter. Meterbanden har
vi använt och uppskattat storleken på
barrträd, lövträd och djuren. Det blir
lättare att förstå faktatexter om älgen
som ”skogens konung” när man kan
uppskatta storleken i verkligheten.
MATEMATIK
Nu adderar och
subtraherar vi
med tiotal och
ental. Att kunna
tiokamraterna nu är till stor hjälp. Vi
pratar om ordet ”rimligt”. Räcker en
tjuga till att köpa ett par nya
gympaskor? Här kan ni hjälpa till att
öka förståelsen om pengars värde på
ett roligt sätt när ni jämför priser i
affärer.
ENGELSKA
Nu lär vi oss fraser och enklare
meningar samt att skriva lite ord på
engelska.
Trevlig helg önskar
Anna, Marie och Elinor

Gula huset
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Klass 3
Hej! Nu har vi kommit igång med
arbetet och barnen är väldigt duktiga.
Våra hälsoveckor 38-39 har startat och
vi pratar extra mycket om hur vi ska
må bra. Sömn, kost och motion.
MATEMATIK
Boken har ett högt tempo och vi har
räknat klart kapitel 1 med
taluppfattning, addition och
subtraktion. Vi repeterade addition och
subtraktion i kapitel 1 och tog hjälp av
en hundratavla. I kapitel 2 kommer vi
räkna multiplikation, tabellerna 2-10,
och lär oss sambandet mellan addition
och multiplikation. Vi funderar över
vad den kommutativa lagen vid
multiplikation innebär och betyder,
repetition från årskurs 2.
SVENSKA
Vi fortsätter att arbeta med
läsförståelse och skrivning, texterna
handlar om Cirkus. Vi har börjat
blogga på Unikum. Ni kommer att få ta
del av deras skolarbete varje fredag. De
arbetar i par och har varsin bloggvecka.
SO/NO
Nu har vi startat upp med bronsåldern.
Eleverna har bl.a. fått lära sig att brons
är en blandning av tenn och koppar.
Vi pratar extra mycket om värdegrund
och hur vi ska kunna må bra. Hur vi
äter, sover, rör på oss och hur vi är mot
varandra.
ENGELSKA
Vi tränar på att fråga vilken favoritfärg
kompisarna har och vilka färger olika
saker har.
Trevlig helg,
önskar Helen och Tommy!
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MATEMATIK
Klassen arbetar nu med kapitel 2 och
tränar hårt på
multiplikationstabellerna.
NO
Vi jobbar vidare med ekosystem och
ska nästa vecka träna inför ett litet
förhör. Alla förberedelser sker i
skolan.
SVENSKA
Vi jobbar vidare med återberättande
texter och dess uppbyggnad samt läser
mycket. Vi tränar även på läsförståelse
och olika lässtrategier. Vi fortsätter
även att lära oss mer om studieteknik.
SO
Vi jobbar vidare med Sverige och
pratar nu om olika naturtyper och vilka
naturresurser som finns. Vi lär oss
också om hur vi använder våra
naturresurser.
ENGELSKA
Vi kommer framöver att arbeta med att
översätta låttexter. Vi kommer att
arbeta i grupp med det.
Hälsningar Anna, Sofia O, David,
Sofia S och Jenny

Gula huset
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Klass 5
BILD
Eleverna har fått
måla ett porträtt
av konstnären
Frida Kahlo. De
har använt
oljepastellkritor
på svar papper
och resultatet
blev verkligen
fint.
ENGELSKA
Vi har kommit igång med läxa i
engelska som är från torsdag till
torsdag veckan efter. Vi fortsätter att
lära oss grammatik, ord och uttryck.
MATEMATIK
Under veckan har vi haft ett
matematikprov. Sedan kommer vi att
arbeta med kapitel två.
SVENSKA
I svenska arbetar vi vidare med mycket
fokus på läsning och läsförståelse. Vi
pratar om olika lässtrategier. Läsläxan
är i gång och kommer att vara från
torsdag till torsdag veckan efter. Vi
lärare har varit och lånat böcker på
biblioteket. De böckerna använder vi i
skolan till läsning. Besök gärna
biblioteket och låna hem böcker för att
träna läsning och att använda till
läsläxor.
SO
Vi fortsätter att lära oss mer om
Norden. Vi lär oss mer om varje land i
Norden för tillfället och tränar på
namngeografi.
Hälsningar Anna, Jenny, Sofia S,
David och Sofia O
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