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Tack till alla som kom på
föräldramötet. Det var roligt att träffa
er alla!

HÖSTLOV v. 44
Vecka 44 är det höstlov och ett bra
tillfälle för mysiga lässtunder.

HÄLSOVECKORNA
Vi hade två härliga hälsoveckor med
inslag av röris och andra aktiviteter. Vi
hade tur med vädret under skoljoggen
och barnen sprang för glatta livet.

UTVECKLINGSSAMTAL
Utvecklingssamtalen kommer ligga
under v. 46-48. Ni kommer att få
inbjudan till samtalen under v.43.

Frukosten var också mysig och
uppskattad. Vi åt fil, flingor och
smörgås och hade en mysig stund i
klassrummen.
VI SES I JUKKASJÄRVI!
Hälsogruppen utmanar skolans elever
att springa till Jukkasjärvi. Eleverna
har v. 43 på sig att springa 3625 varv
runt skolgården för att komma till
slutmålet. Kommer vi inte ända till
Jukkasjärvi så kommer vi i alla fall en
bit…

VARMA KLÄDER
Kylan kommer lika
överraskande varje år och det
är redan dags att förbereda sig
för kallare väder. Se till att
barnen har mössa, vantar och
varma ytterkläder på skolan.
SKOLSKÖTERSKAN
… finns på plats på fredagar om inget
annat anges.
NÄSTA SKUTTUNGEPOST …
…kommer den 25 oktober!
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F-klass
Hej
Nu verkar hösten vara här på riktigt
med växlande väder och temperatur.
Vi fortsätter att vara ute en hel del så
tänk på kläder efter väder.
I förskoleklassen arbetar vi just nu
mycket med ljudnivån i både fria och
styrda aktiviteter. Arbetsron är viktig
för att kunna ta till sig
nya kunskaper.
I matsalen pratar vi om
och övar på
bordsskicket. Tillsammans funderar vi
över vad man behöver tänka på för att
alla ska få en trevlig stund vid
matbordet.
SVENSKA
Den här veckan har vi påbörjat det
läsförberedande arbetet enligt
Bornholmsmodellen. Det är ett
program som pågår under ca. 15 veckor
med olika språklekar och övningar.
MATEMATIK
I matematiken har vi nu börjat arbeta
med klassificering,
sortering och mönster.
Planeringen för detta
kommer att finnas på
Unikum.
KLÄDER
Kom ihåg att fylla på med extrakläder i
lådorna, vid blött väder behövs
påfyllning flera gånger/vecka.
Vi ber också att ni tar en titt på kläd
och skohyllor när ni hämtar barnen
och hjälper dem att hålla ordning där.
Högen med omärkta kläder har blivit
ganska stor så titta där om ni saknar
något plagg.

Trevlig helg önskar
Elinor, Jenny och Anki
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Nu har snart halva terminen gått och
det börjar närma sig höstlov. Vi har
kommit in i rutiner och allt rullar på!
MATEMATIK
På matematiken får eleverna egna
scheman att följa som vi skriver på små
whiteboards. Sist på schemat brukar vi
skriva in en app som heter Zcooly.
Appen är populär bland eleverna och
tränar allt från taluppfattning till
mönster.
BERÄTTARSTRUKTUR
Miranda har introducerat en
berättarstruktur med bildstöd som
hjälper eleverna att berätta och skriva
sagor med en ”röd tråd”. Bilden till
höger är bildstöd till berättelsens
karaktär. Just nu skriver eleverna egna
sagor med denna stödstruktur. De
använder en app som heter NEberätta. Detta är så kul att några elever
jobbar med det när vi har paus!
5-MINUTERS PAUS
Vi jobbar mestadels i 20-minuters
arbetspass. Sedan får eleverna koppla
av en stund med valfri aktivitet. Just
nu väljer de att leka med lego, domino
eller NE-berätta.

Med vänlig hälsning
Malin och Miranda
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Åk 1

Åk 2

Det börjar kännas att hösten
är här, både när det gäller
kyla och mörker. Vi har
pratat om att använda
reflexer då man är ute på vägen eller
väntar på bussen. Arbetet i klassen
flyter på fint!

Hösten är kall men fin och vi
inspirerades till att skriva dikter.
Dikterna har redovisats för klassen.
Det är ett stort intresse nu för att
redovisa och det är roligt!

SVENSKA
Många har börjat ta sig an läsningen
och tycker det är kul att läsa. Vi har
börjat skriva enkla
meningar med hjälp av
Skolstil på Ipads.
MATEMATIK
Vårt matteprat har handlat om
större/mindre än,
likamedtecknet och olika
talkompisar.
MATTELÄXA
Nästa vecka får eleverna digital
matteläxa via NOMP. De får med sig en
infolapp hem med användarnamn och
lösenord. Vi börjar med ett uppdrag
som upprepas fem gånger. Det handlar
om att öva för att befästa kunskaperna.
Hör av er om det uppstår problem eller
är för svårt. Den ska vara gjord till
fredagar.
SO/VÄRDEGRUND
Vi arbetar kring kamratskap och
hur man är en bra kompis. Efter
det kommer vi att lära oss mer
om FN:s barnkonvention.
UTVECKLINGSSAMTAL
Det är snart dags. Läs info på första
sidan.
Trevlig helg!
Kattis, Christina och Jenny

SVENSKA
Skrivandet fortsätter och just nu
skriver vi till serier. Med fyra bilder
som utgångspunkt får skrivandet flöda
och vi jämför texter och ser hur
meningar kan variera till en och
samma bild. Detta ger många tips att
utveckla sina meningar.
MATEMATIK
Vi arbetar nu med uppställningar i
addition och subtraktion. Under de
närmsta veckorna kommer vi att träna
extra på huvudräkning inom talområde
0-20.
SO
Vi har startat ett nytt arbetsområde
som handlar om samhället och
samhällstjänster. Vi arbetar gruppvis
med att skriva en tankekarta om vad vi
vet om samhället och fyller på den med
ny fakta vi lär oss tillsammans.
Grupperna jobbar nu med sin egen
fantasistad. Vi får besök av en förälder
som berättar om sitt yrke som polis.
Finns det fler föräldrar som har
spännande yrken i samhället är ni
varmt välkomna.

Trevlig helg
önskar
Anna, Marie och Elinor

Gula huset

Skuttungeposten
Klass 3
Helen är sjukskriven till minst mitten
på nästa vecka så det är Tommy som
har klassen. Vi har fått en vikarie också
som heter Rikard. Han kommer att
vara kvar nästa vecka med hoppas vi.
Börjar ju bli riktigt kyligt nu! Glöm inte
skicka med kläder efter väder. Barnen
är ju ute minst 60 minuter om dagen.
MATEMATIK
Vi fortsätter med multiplikation, alla
tabellerna. Därefter kommer vi in på
prioriteringsregler och
problemlösning. Barnen har fått ta
med sig boken hem om de vill. Tanken
är att de bara ska jobba någon sida per
gång då. Viktigt att vara ledig med!
SVENSKA
Vi fortsätter att arbeta med
läsförståelse och skrivning. Den
informativa texten handlar om
järnåldern och är skriven i preteritum.
Bloggen på Unikum stötte på problem
med våra nya datorer. Så vi väntar lite
med publicering av det en stund.
SO/NO
Vi har hittat järn, eller kom den
kunskapen söder ifrån? Vi kommit till
järnåldern, viken slutar med det som
kallas vikingatiden. Skellefte-tekniken
fortsätter. Fråga gärna vad de gjort!?
Tanken är att man ska bli nyfiken och
kunna gör liknande saker hemma.
ENGELSKA
Kläder, fordon, möbler och siffror bl.a.
är det vi lärt oss den senaste tiden. Vi
läser, lyssnar, sjunger och skriver
glosor.
Trevlig helg, önskar Helen och
Tommy!
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MATEMATIK
Klassen arbetar nu med kapitel 2 och
tränar hårt på
multiplikationstabellerna. TIPS, det
finns väldigt bra appar och spel för att
träna tabellerna!
NO
Nu har klassen precis skrivit förhör i
biologi och vi går vidare med kemi för
att lära oss mer om luft.
SVENSKA
Vi har arbetat med ordklassen verb och
vi har även gjort reklambroschyrer för
platsen där man bor eller annan ort.
SO
Vi jobbar vidare med Sverige och lär
oss lite mer om varje landskap bland
annat genom att lyssna på en berättelse
som heter ”Hamnskiftarens resa”.
BILD
Den här veckan lär vi oss mer
om den japanska stilen kawaii.
Genom att följa instruktioner
steg för steg har eleverna ritat
många gulliga djur.
ENGELSKA
Vi fortsätter att lära oss grammatik,
ord och uttryck. Eleverna tränar på att
våga uttrycka sig på engelska, både
genom att läsa högt i klassen och svara
på frågor på engelska.
Hälsningar Anna, Sofia O, Sofia S,
Jenny och David
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Klass 5
ENGELSKA
På engelskan har vi översatt Greta
Thunbergs tal som hon höll på FNmötet i september. Engagerade elever
tog sig an en inte helt enkel text, dock
med ett gott slutresultat.
MATEMATIK
Vi kämpar på med bråk och nu börjar
det lossna för många. De flesta elever
har fixat ett inlogg på
studentlitteratur.se. Där kan man titta
på genomgångar och göra övningar,
både hemma och i skolan.
SVENSKA
Under nästa vecka kommer vi att delta
i tidningsveckan. Då kommer vi att få
dagens Upsala Nya Tidning till skolan,
och vi kommer att lära oss hur en
tidning är uppbyggd och även läsa den.
SO
Vi fortsätter att lära oss mer om
Norden. Vi kommer att skriva
faktatexter om de nordiska länderna.
NO
Vi har nu arbetat klart med avsnittet
om kroppen. Vi kommer framöver att
arbeta med kemi.
BILD
På bilden har eleverna fått rita ett
verklighetstroget öga efter beskrivning.
Nästa uppgift var att rita ett
surrealistiskt öga som säger något om
eleven själv. Arbetet skulle sedan
analyseras av eleven och nästa vecka
väntar en presentation i grupp.
Hälsningar Anna, Jenny, Sofia O,
Sofia S och David
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