Skuttungeposten
Hälsoveckorna
Hälsoveckorna avslutades med
skolfrukost och skoljogg. Vi sprang
nästan lika många varv som förra året.
Bra jobbat!
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Skolsköterska
..finns hos oss på fredagar.

Hämtning och lämning
Lässatsning
Vi kommer att ha en lässatsning på
skoltid under veckor 41-43 för åk 2, 3
och 5.

Vill påminna om att i busslingan får
man inte lämna eller hämta barn från
kl. 07.15-15.15. Hämtning och lämning
vid bygdegårdens parkering. Tack för
visad hänsyn.

Utvecklingssamtal

Föräldramöte
Tisdagen den 12/10 har F-klass, åk 1
och åk 2 frågestund. Information har
skickats ut i unikum.

Utvecklingssamtalen kommer att
genomföras under vecka 46, mer
information kommer via unikum från
respektive lärare.

Höstlov
Vecka 44 är det höstlov.
OBS! Fritids har stängt tisdagen den
2/11 för planeringsdag.
Nästa skuttungepost kommer
den 26 november.

Skuttungeposten
F-KLASS
Nu känns det att hösten är här på
riktigt och det behövs både mössa och
vantar vissa morgnar.
Vi har just avverkat våra hälsoveckor
och har pratat om hälsa för kropp och
knopp. Vi avslutade i förra veckan
genom att ha en gemensam aktivitet
F-2. Den handlade om våra sinnen och
var mycket uppskattad av
eleverna.
SVENSKA/BORNHOLM
Nu håller vi på att arbeta oss igenom
alfabetet.
Vi läser, lyssnar, ljudar och arbetar
praktiskt på olika sätt.
Bornholmsarbetet tar nu större och
större plats i svenskajobbet. Det är en
modell där vi arbetar med språklig
medvetenhet enligt ett schema på ca.
15 veckor. Planeringen för detta
kommer på Unikum.
MATEMATIK
Vi arbetar med sortering, klassificering
och mönster bland annat utifrån boken
tänka, resonera och räkna i
förskoleklass.
Även här kommer planeringen på
Unikum.
UTVECKLINGSSAMTAL
Höstens utvecklingssamtal kommer att
vara under v.46. Mer information
kommer när det närmar sig.

Trevlig Helg!
Anki och Jenny
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ÅRSKURS 1
Vi har det lugnt och fint i klassen och
arbetet flyter på bra!
SVENSKA
Arbetet med bokstäver och
Bågen flyter på fint. Vi har
skrivit klart vår andra berättelse
tillsammans. Så småningom ska
barnen få samarbeta och skriva enkla
berättelser tillsammans på Ipad.
MATEMATIK
Vi har pratat om likhetstecknets
betydelse, hälften och dubbelt och hur
addition och subtraktion hänger ihop.
Alla har arbetat klart med siffran 4.
SO/VÄRDEGRUND
Vi pratar om ansvar och vad barnen
kan/brukar ta ansvar för hemma och i
skolan. FN-dagen närmar sig
och då ska vi bl.a. lära oss mer
om FN:s barnkonvention.
NO
Tema hösten fortsätter och vi har
pratat om vad som händer i naturen
under hösten. Vi ska lära oss mer om
hur några djur förbereder sig inför
vintern.
NOMP
Matteläxan via NOMP verkar vara
uppskattad. Kul! Uppmuntra gärna
barnen att göra andra matteuppgifter
på NOMP. Alla nompixpoäng de
samlar hamnar också i en gemensam
nompixburk. När den är full får
eleverna bestämma något vi kan göra
tillsammans i klassen.
Trevlig helg!
Kattis, och Christina
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ÅRSKURS 2
Nu har hösten kommit så se till att
barnen har kläder efter väder och att
kläderna är märkta så vi kan hitta
ägaren.

ÅRSKURS 3
Det var kul att så många anslöt till
mötet i onsdags. Trots min hesa
stämma så hoppas jag att
informationen gick fram.

SVENSKA
Vi träna på att skriva meningar och
berättelser. Meningarna ska ha stor
bokstav i början, gemener, mellanrum
mellan orden och punkt i slutet på
meningen. Vi tränar på att skriva
berättelser med en början, händelse,
lösning och avslut.
Under veckorna 41-43 har vi en ny
intensivläsning med eleverna.

Arbetsron och inställningen till jobb
går verkligen framåt i klassen

MATEMATIK
Vi övar addition med uppställning och
addition med uppställning och växling.
Därefter kommer vi öva subtraktion
med uppställning och subtraktion med
uppställning och växling.
NO
Tema kroppen är avslutad med olika
stationer ute på skolgården. Vi
arbetade med våra sinnen: smak-luktsyn-hörsel och känsel tillsammans med
F-klass och åk 1. Nu har vi
påbörjat hösttemat med
växter och djur.
ENGELSKA
Vi pratar om tid. Årstider, månader
och dagar. Se och lyssna på elevernas
film som läggs ut i unikum inom kort.

Trevlig helg!
önskar
Helen och Elinor

Svenska
I Svenska arbetar vi vidare med
skrivande, läsförståelse och tyst
läsning.
Matematik
Nu har vi kommit en bit in på kapitel 2
och multiplikationstabellerna.
Eleverna är duktiga och tränar flitigt på
tabellerna.
Engelska
Vi fortsätter att lära oss nya ord och
uttryck. De närmaste veckor handlar
det om möbler, kläder och färger. Vi
pratar och lyssnar på engelska. Vi
skriver enkla meningar.
So
I so arbetar vi vidare med värdegrund,
skillnader i livet förr och nu samt olika
familjekonstellationer.
No
Eleverna har precis gjort klart sina
egna trädböcker. De kommer få ta med
dessa hem.
/ Sofia och David
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ÅRSKURS 4
Svenska

ÅRSKURS 5
Svenska

Vi har fortsatt fokus på läsning och att
skriva. Vi fortsätter att träna på att
skriva återberättande texter. Vi har
tillsammans läst 80 böcker nu sedan
den 15 september, och läsningen
fortsätter …….

Nu är nästan alla artiklar helt färdiga!
Resultatet blir en egen liten tidning för
åk 5 med massvis av härliga artiklar att
ta del av. När artikelskrivandet är
avslutat kommer vi börja arbeta med
olika typer av beskrivande texter. Vi
arbetar även med läsförståelse varje
vecka.

Matematik
Vi jobbar vidare med uppställningar i
addition och subtraktion. Vi tränar
även överslagsräkning
Engelska
Vi har skrivit en presentation om en
påhittad familj utifrån bilder. Vi har
även haft extra fokus på verbet to be,
verbet to have och a/an.
SO
Vi har lärt oss mer om Sveriges
naturresurser, och vi kommer att
fortsätta med att lära oss mer om olika
landskap.
NO
Eleverna har precis haft prov i biologi.
Nästa område inom NO som vi ska
börja med är fysik och vi kommer
exempelvis lära oss om magneters
egenskaper och användning.

Engelska
Vi fortsätter vårt arbete i Magic! 5. De
senaste veckorna har vi haft
läsförståelse och tal på agendan. Vi har
även översatt en låt från engelska till
svenska.
Matematik
Eleverna har nyligen haft prov på
första kapitlet och den senaste veckan
har varit mycket repetition av det som
var klurigt på provet.
Multiplikationstabellerna har vi börjat
nöta ordentligt, det underlättar
verkligen att kunna dem. Vidare
kommer vi börja på nästa kapitel i
matteboken som handlar om bråk.
NO
Eleverna har precis haft prov i biologi.
Nästa område inom NO som berörs är
kemi.

Mvh

SO

Anna och Marie

Vi fortsätter att arbeta med Norden. Vi
kommer att påbörja arbetet med att
skriva faktatexter om valfritt nordiskt
land.
Hälsningar Elin och Tommy

