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Hälsoveckorna  

Hälsoveckorna pågår. Vi pratar om 

kroppen, kost, sömn, motion och 

hygien.  

Vi kommer att servera frukost  

den 23 september till alla eleverna i 

respektive klassrum.  

 

 

 

 

Skoljoggen kommer genomföras 

fredagen den 17 september och vi 

hoppas få ett liknande resultat som vi 

hade förra året, 879 varv. Eller kan vi 

slå det? 

 

 

Idrotten 

Nu har eleverna börjat med att byta om 

på idrotten och de duschar efter 

genomförd lektion. Tänk på att ta med 

ombyteskläder och handduk.  

 

 

 

Skolfoto 

Fredagen den 1 oktober kommer 

skolfotografen och tar gruppfoton på 

klasserna.  

 

 

 

 

 
Lovdag 
 
Fredagen den 24 september har 
eleverna en lovdag. Fritids är öppet för 
de elever som anmält sig.  
 

Skolsköterska 

Fredag den 17 september finns 

skolsköterskan i Björklinge. 

Övriga fredagar finns hon på  

skolan som vanligt.  

 

 

 

Utvecklingssamtal  

Utvecklingssamtalen kommer att 

genomföras under vecka 46, mer 

information kommer senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa skuttungepost kommer 

den 8 oktober.  
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F-KLASS 

 

Hej allihop! 

Vi är just nu mitt uppe i våra 

hälsoveckor. 

Vi läser, ser filmer och pratar extra 

mycket om vad som får oss att må bra i 

kropp och knopp. Under nästa vecka 

kommer F-2 att ha en gemensam 

aktivitet som handlar om våra sinnen. 

På torsdag nästa vecka tänder vi ljus 

och dukar upp frukost som vi äter 

tillsammans i klassrummet. 

Det brukar vara 

mycket uppskattat.  

 

SVENSKA 

I bokstavsarbetet jobbar vi just 

nu med bokstäverna A, O, L och 

V. 

Högläsning är något som fångar alla i 

gruppen och det har vi minst en gång 

varje dag. 

 

MATEMATIK 

Vi arbetar med räknesagor och har 

även börjat jobba lite i vår mattebok, 

något som många har varit sugna på. 

 

 

 

Trevlig helg! 

Anki och Jenny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSKURS 1 

 

I skrivande stund är det en härlig 

höstdag. Det är bara att passa på att 

njuta! Vi har hälsoveckor vecka 37 och 

38 med extra fokus på att lära oss mer 

om kroppen, mat, motion och sömn. I 

klassen flyter arbetet på fint!  

 

SVENSKA 

Varje vecka presenteras några nya, 

enkla och korta ord som är vanliga i 

böcker som barnen läser. Tanken är att 

lära sig ordet utantill som en ordbild 

för att på så sätt underlätta läsningen. 

Vi har också börjat skriva enkla 

meningar på Ipad samt en berättelse 

tillsammans.  

 

MATEMATIK 

Vi arbetar med de olika talkamraterna 

inom talområdet 0 - 5 i addition och vi 

närmar oss subtraktion inom samma 

talområde. 

SO/VÄRDEGRUND 

I so har vi lärt oss lite mer om trafik, 

regler, reflexer och några skyltar. 

Värdegrundsarbetet fortsätter och vi 

pratar om vänskap. 

NO 

Vi arbetar med kropp och hälsa. 

Därefter fortsätter arbetet med temat 

hösten. 

LÄXOR 

Vi fortsätter ett tag till med 

individuella läsläxor. Så småningom 

kommer vi att ha en gemensam 

läsebok. Matteläxa kommer vi att ha 

fr.o.m. vecka 39. Mer info kommer. 

Trevlig helg! 

Kattis, och Christina  
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ÅRSKURS 2 

Eleverna har fått med sig  

hem vaccinationslappar  

som ska återlämnas till skolsköterskan. 

Eleverna kommer vaccineras onsdagen 

den 13 oktober.  

 

SVENSKA 

Vi fortsätter vårt arbete med bågen och 

pilen. Bågen och pilen är 

individanpassade material där alla 

elever arbetar i sin egen takt utifrån sin 

egen förmåga. Vi tränar också att 

skriva meningar. Meningar som börjar 

med stor bokstav, mellanrum mellan 

orden och slutar med en punkt eller ett 

frågetecken. Vi arbetar också med 

läsförståelsen i Diamantjakten som 

även är elevernas läsläxa.  

 

MATEMATIK 

I kapitel 2 räknar vi med hela tiotal, 

addition och subtraktion med 

tiotalsövergång, subtraktion från hela 

tiotal. Träna gärna hemma med ental 

och tiotal.  

 

NO 

Kroppen och hälsan. Sömn, hygien, 

kost och motion mår kroppen bra av. 

Vi tränar bordsskick - vi äter med 

bestick och torkar av oss på servetter 

eller papper.  

 

SO 

Värdegrundsarbete fortsätter och vi 

har pratar om vänskap - att olika är 

bra. Tänk så tråkigt det skulle vara om 

alla såg och tänkte exakt lika. Det är 

spännande med att vara olika, tänka 

olika och se olika ut.  

  

Trevlig helg! 

önskar 

Helen och Elinor 

 

ÅRSKURS 3 

Vi kämpar på med arbetsron och 

motivationen för att hitta lusten att 

lära.  

Svenska 

I Svenska har vi startat upp skrivande 

på dator, arbetat med läsförståelse 

samt skrivit för hand. Vi ska starta upp 

ett skrivprojekt som handlar om att 

skriva en instruktion. 

Matematik 

Vi har precis arbetat klart med det 

första kapitlet och eleverna har skrivit 

sin första diagnos. Det såg ut som att 

det gick bra för de flesta, de får tillbaka 

dem efter helgen.  

Engelska 

Vi fortsätter att lära oss nya ord och 

uttryck. De närmaste veckor handlar 

det om färger och kläder. Vi pratar och 

lyssnar på engelska. Vi skriver enkla 

meningar. 

So 

I so arbetar vi vidare med värdegrund, 

allas lika värde och att man får vara 

som man är. Vi arbetar även med 

trafik.  

No 

Under no-lektionerna arbetar vi både 

med vatten och hösten. Vi 

experimenterar med vatten och läser 

och skriver om hösten.  

/ Sofia och David 
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ÅRSKURS 4 

 

SVENSKA 

Vi har fortsatt fokus på läsning och att 

skriva. Just nu lär vi oss mer om hur 

man skriver återberättande texter.  Vi 

deltar i ”Den stora läsutmaningen” som 

pågår mellan den 15 september till den 

15 december. Det gäller att läsa så 

många böcker som möjligt under 

denna period både i skolan och 

hemma. 

 

MATEMATIK 

Vi har arbetat med tallinjer och 

talföljder de första veckorna. Nu har vi 

genomfört första diagnosen med goda 

resultat.  Nu tränar vi vidare på blå 

sidor och/eller fördjupar oss på röda 

sidor. 

 

ENGELSKA 

De första kapitlen har handlat om att 

presentera sig själv. Vi kommer att 

arbeta vidare med en skrivuppgift som 

kopplar till det under den närmaste 

veckan. 

 

SO 

Nu har vi repeterat kartan och börjat 

lära oss mer om de olika delarna som 

Sverige delas in i. Vi lär oss också om 

olika naturtyper i Sverige. 

 

NO 

Vi arbetar vidare med ämnet biologi 

med fokus på ekosystem, 

näringskedjor och naturens kretslopp. 

För tillfället skapar eleverna parvis 

powerpoints om en varsin naturtyp 

som de sedan ska presentera inför 

klassen. Vidare kommer vi att arbeta 

med skogen som område.  

Mvh 

Anna och Marie 

 

ÅRSKURS 5 

 

SVENSKA 

Arbetet fortsätter med återberättande 

text. Nästa steg är att skriva helt egna 

artiklar. När artikelskrivandet är 

avslutat kommer vi börja arbeta med 

olika typer av beskrivande texter. Vi 

arbetar även med läsförståelse varje 

vecka.  

ENGELSKA 

Vi fortsätter vårt arbete i Magic. Vi 

övar på en hel del grammatik och även 

talövningar. 

MATEMATIK 

Matematiken flyter på som vanligt med 

Favorit Matematik. De senaste 

veckorna har multiplikation, division 

och prioriteringsregler. Vi har även 

börjat arbeta mer med problemlösning 

där eleverna får ett matematiskt 

problem att lösa i grupp.  

NO 

De senaste veckorna har vi arbetat med 

havet inom biologin. Vi kommer 

fortsätta med havet lite till och 

framöver kommer vi lära oss om öppna 

marker - såsom grässlätter, savann, 

stäpp och odlingslandskap.  

SO 

Vi har repeterat hur en karta är 

uppbyggd och vad som menas med en 

tematisk karta och en topografisk 

karta. Vi kommer de närmaste 

veckorna lära oss mer om de olika 

nordiska länderna. 


