Skuttungeposten
HÖSTLOV
v. 44 är det höstlov. Vi uppmuntrar
alla barn att passa på att läsa många
böcker under lovet.
BARNBOKSVECKA
Under v. 46 kommer alla
klasser att uppmärksamma
Gösta Knutssons Pelle
Svanslös på olika sätt.
Under veckan kommer vi
arbeta med fadderklasser
där en aktivitet är att de
äldre eleverna läser Pelle
Svanslös för de yngre.
UTVECKLINGSSAMTAL
Under v. 46-48 har vi
utvecklingssamtal. Inbjudan till
samtalet kommer under v. 43 så håll
utkik i era barns ryggsäckar och i er
mailkorg. Vi ber er vänligen
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1) Gå till ditt barns startsida och
klicka på ”Samtalet”.
2) Där scrollar du ner till den grå
listen ”förberedelser inför samtalet”
och klickar på ”Min övriga
utveckling” och klickar i valfria
gubbar som symboliserar känslor om
att vara i skolan. Kom ihåg att klicka
på den blå knappen ”Spara”.
3) Klicka sen på nästa rubrik
”utvecklingssamtalet”.
4) När du är klar klicka på
”förberedelser klara för samtalet”.
HEM OCH SKOLRÅDET
Se information som ni har fått från
Hem och skolrådet via Unikum.

att inte ha med småsyskon
till samtalet. Vi vill att ni

SKOLSKÖTERSKAN…
… är på plats på fredagar om inget
annat anges.

förbereder er innan samtalet
genom att logga in på
Unikum.

NÄSTA SKUTTUNGEPOST…
… kommer den 22 november!

Röda huset

Skuttungeposten
F-klass
Hej
Så är vi redan framme
vid höstlovet med lite
välbehövlig vila för
våra elever i förskoleklassen. Denna
vecka skickar vi ut inbjudan till
utvecklingssamtalen, den kommer i
pappersform så håll utkik i barnens
väskor. Förberedelserna inför samtalet
gör ni hemma i Unikum. Kom ihåg att
fylla i både under min utveckling och
inför utvecklingssamtalet.
SVENSKA
I det läsförberedande arbetet handlar
det just nu om meningar. Vi tränar på
att förstå vad en mening är och att
kunna hitta på egna meningar utifrån
bilder. Vi tränar också på att kunna
höra hur många ord en mening består
av.
MATEMATIK
I matematiken har vi nu börjat arbeta i
matteboken och bl.a. byggt med
tangram.
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Språkgruppen
SVENSKA
Varje eftermiddag skriver vi
dagbok. Barnen gör det på
lite olika sätt antingen
genom att skriva på ipaden med hjälp
av talsyntes eller med penna och
papper. Det hjälper dem att minnas
vad som har hänt under dagen men
även träna på att formulera meningar.
MATTE
Eleverna får ett eget schema
på en whiteboard där det står
vilka uppgifter och övningar
det ska göra under passet. Vi
brukar variera både övningarna
mycket så att uthålligheten ökar.
Avslutningsvis brukar de få träna på
Zcooly som är en populär matte-app.

FN DAGEN
Under veckan har vi
pratat om hur barn
i världen har det
och läst en del om
barnkonventionen.
I torsdags sjöng vi sånger med
anknytning till det vi pratat om
tillsammans med åk 1 och 2.

UTVECKLINGSSAMTAL
Efter lovet kommer vi att starta med
utvecklingssamtalen. Även i år
kommer eleverna att få, i möjligaste
mån, att leda samtalen själva. Vi
kommer att öva innan och det får
bildstöd till sin hjälp. Självklart hjälper
vi vuxna till. Denna vecka har ni fått
hem en inbjudan som ert barn har
skrivit och dekorerat. De blev så fina
och de var så stolta över dem.

Trevlig helg önskar

Med vänlig hälsning /Malin och Miranda

Elinor, Jenny och Anki

Röda huset
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Åk 1
Då är vi framme vid höstlovet och lite
välbehövlig vila. Passa på att göra saker
ni gillar om ni är lediga, för att fylla på
med energi i höstmörkret!
KLÄDER
Vi blir väldigt glada och tacksamma om
ni märker barnens kläder med namn,
så att upphittade kläder kan ”hitta”
sina ägare. Se till att det finns
överdragsbyxor i skolan, gärna tunna
sådana som ändå är sköna att leka i.
Det behövs i regn och rusk.
SVENSKA
Under vecka 46 infaller
barnboksveckan och
nationella läsdagen torsdagen den 14
november. Vi kommer att ha en
läsutmaning och lära oss mer om
författaren Gösta Knutsson och läsa
om Pelle Svanslös som fyller 80 år.
MATEMATIK
Vi arbetar med addition och
subtraktion inom talområdet 0-10,
kombinerat med sifferarbetet. Det
verkar som om läxan i NOMP är
uppskattad. Träna gärna på egen hand.
SO
Efter lovet kommer vi att arbeta
med folktro och myter. Tänk att
man förr trodde på tomtar och
troll…
UTVECKLINGSSAMTAL
Som förberedelse hemma inför
samtalet fyller ni i ”Min övriga
utveckling” på Unikum. En inbjudan
till samtalet lämnas hem fredag 25/10.
Välkomna!
Trevlig helg!
Kattis, Christina och Jenny
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Åk 2
SVENSKA
Äntligen har vi
börjat läsa Diamantjakten! Med
läsläxan kommer en återkommande
skrivläxa. Förutom arbetet med Bågen
och Pilen pågår just nu skrivande av
sagoberättelser.
ENGELSKA
Nu tränas det för fullt på talen 11-20,
att förstå enkla fraser och instruktioner
på engelska.
TEKNIK
På tekniken fortsätter vi att jobba med
Skelleftetekniken. Åk 2- lådorna
innehåller t ex experiment kring
friktion och ström.
MATEMATIK
Vi arbetar vidare med uppställningar
och att automatisera huvudräkning.
Några har läxor med NOMP och det är
ett utmärkt verktyg att sitta med små
korta stunder.
SO
Nu har grupparbeten redovisats om de
fantastiska samhällen som eleverna
skapat. Vi avslutade arbetsområdet
med ett besök i kyrkan där prästen
Björn berättade vad han
arbetade med i vårt eget
samhälle.
FN-DAGEN
Vi uppmärksammade
FN-dagen genom att
prata om barnkonventionen och sjunga
sånger tillsammans med alla barn i
Röda huset.
Vi önskar nu er alla ett skönt
höstlov. Anna, Marie o Elinor

Gula huset
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Åk 3
Hej!
Helen är fortsatt sjukskriven tyvärr.
MATEMATIK
De flesta har kommit in på
prioriteringsregler och
problemlösning. Därefter kommer ett
kapitel om division. Jag fortsätter
skicka med boken om dom vill ha med
sig den. Hjälp gärna till att påminna
om att den ska tillbaka på morgonen.
SVENSKA
Här har vi gjort lite extra arbete till
Nyckeln till skatten. Vi har ett
arbetshäfte som hör till. Vi jobbar på
med pilen också. Glöm heller inte att
göra läsläxan tillsammans.
SO/NO
Vi börjar bli klara med vikingatiden. Vi
ska därefter lära oss en del om Grekisk
mytologi innan vi kör igång ett block
med NO. Vi börjar då med Växtens
delar.
ENGELSKA
Veckodagar och vad man kan ha för
schema på ett sommarläger är vad vi
har lärt oss sen sist i “What´s up?”
Trevlig helg och ett vilsamt lov, önskar
Tommy och Rikard.
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Åk 4
Det märks att lovet närmar sig och att
många pratar mer än annars. Vi
hoppas att lovet gör att alla vilar upp
sig och kommer tillbaka utvilade.
SVENSKA
PÅ svenskalektionerna har vi skrivit
återberättande texter och vi har även
skrivit spökhistorier.
MATTE
På fredag ska klassen skriva matteprov
på kapitel 2 som handlar om
multiplikationsuppställningar.
KEMI
Just nu arbetar vi med luft,
luftföroreningar och lär oss om
växthuseffekten. Det är så härligt att se
hur de växer av att lära sig förstå
växthuseffekten som många hört så
mycket om.
ENGELSKA
Veckan innan lovet har vi haft
halloween-tema på engelskan. Vi har
bl.a. tittat på film och lärt oss mer om
var traditionen kommer ifrån och
spelat halloween-bingo.
BILD
Även på bilden har temat varit
halloween. Eleverna har ritat ett
spökhus och en pumpa som kan öppna
munnen.
Hälsningar Sofia O, Anna, Sofia S,
Jenny och David

Gula huset
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Åk 5
Arbetsron under terminen har varit bra
men nu under den sista veckan har
flera elever inte orkat fokuserat lika
bra. Det påverkar förstås både
arbetsinsatsen och arbetsron i
klassrummet. Vi hoppas därför att
eleverna kommer tillbaka utvilade efter
höstlovet.
MATEMATIK
I veckan har vi haft matematikprov.
Provet handlade om bråk och eftersom
många elever fortfarande kände sig
osäkra på vissa delar går vi vidare med
nästa kapitel först efter lovet.
UTVECKLINGSSAMTAL
Under veckan får ni en inbjudan till
utvecklingssamtal via mail. Bekräfta
tiden genom att svara på mailet. Skulle
tiden inte passa ordnar vi en ny tid.
GEOGRAFI
Genom att välja mellan att skriva en
faktatext och att göra en Power Point
har eleverna lärt sig mer om ett land i
Norden.
KEMI
Kemilektionerna har innehållit en hel
del experiment där bl.a. olika
separationsmetoder har testats.
VÄRDEGRUND
Arbetet kring värdegrund sker utifrån
materialet DATE. Den här veckan har
vi påbörjat ett arbete som handlar om
att planera en trerätters middag.
Menyn måste anpassas efter gästerna
då de inbjudna inte vill eller kan äta
allting. Målet är ändå att de ska känna
sig inkluderade och välkomna till
middagen.
Ha ett riktigt skönt lov! Jenny, Anna,
Sofia S, Sofia O och David

Nr 4 v. 43-46 2019-2020

