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UTVECKLINGSSAMTAL
Under v. 46 har vi utvecklingssamtal
på plats i skolan. Gå in på
www.unikum.net
1.

2.

3.

4.

Gå till ditt barns startsida och
scrollar ner till rubriken
”Förberedelser inför samtalet”
och klicka på ”Min utveckling”
eller ”Min övriga utveckling”.
Klickar på valfria ”gubbar” för
att svara på frågorna. Kom ihåg
att klicka på den blå knappen
”Spara”.
F-klass ska klicka på nästa
rubrik ”inför
utvecklingssamtalet”.
När du är klar klicka på
”förberedelser klara för
samtalet”.

Ingen studieverkstad denna
vecka.

KLÄDER
Se till att era barn har överdragsbyxor
med sig till skolan eftersom det är både
blött och kallt ute. Vi har inga
överdragsbyxor att låna ut.
Det finns kvarglömda kläder som inte
är märkta. Kom gärna och titta om ni
kan hitta era barns kvarglömda kläder.
De kläderna som blir kvar kommer att
lämnas till klädinsamling.
HÖSTLOV – LÄSLOV
Fritids är stängt tisdagen den 2/11.
Höstlovet kallas även för läslovet så passa
på att läsa och njuta tillsammans med era
barn med mysiga lässtunder.

Nästa skuttungepost kommer
den 26 november
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F-KLASS
Nu är det riktigt kyligt på morgnarna vi
ber att ni ser till att barnen har med sig
varma kläder, mössor, vantar m.m.
Eftersom man nu släppt på
restriktionerna så får ni gå in i skolans
lokaler så länge det inte blir trängsel.
Ta för vana att kolla vad som finns på
hyllorna och i extraklädeslådan minst
2 ggr/vecka.
Som ni kanske sett på bilder i Unikum
så har vi arbetat med hösten. Barnen
har fått måla och fantisera fritt kring
vad som skulle hända om de blev små
och flög iväg på ett löv.

UTVECKLINGSSAMTAL
Under vecka 46 är det
utvecklingssamtal och då träffas vi på
plats här i skolan. Samtalsmallen inför
utvecklingssamtalen finns på Unikum.
Gå in i mallen och fyll i tillsammans
med era barn under flikarna min
utveckling och inför
utvecklingssamtalet. Under
samtalet utgår vi från det som ni fyllt i.
Gör det gärna några dagar innan
samtalet så att jag hinner läsa igenom
det innan vi träffas. Samtalet tar ca.20
minuter och tider finns att boka i
Unikum.

Vi önskar alla ett skönt
höstlov och påminner om att
fritids är stängt tisdag 2/11
Anki och Jenny
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ÅRSKURS 1
Det känns att hösten och
kylan är här. Dags att kolla
igenom varma kläder och
överdragsbyxor.’
UTVECKLINGSSAMTAL
Vi träffas på plats i skolan under vecka
46. I undantags-fall kan vi ha ett
digitalt möte. Boka din tid på Unikum.
Innan samtalet ska ni tillsammans med
ert barn titta igenom bedömningarna
samt fylla i ”Min övriga utveckling” på
Unikum.
SVENSKA
Vi har tränat på att skriva berättelser i
par och några har börjat skriva på en
egen berättelse. Barnen fick börja med
att rita en fantasifigur som
berättelserna ska handla om.
MATEMATIK
Vi kämpar på för att alla ska bli säkra
på tallinjen mellan 0-100 och lära sig
talkamraterna mellan 0-10. Vi arbetar
också med att se hur addition och
subtraktion hänger ihop.
SO
När det gäller värdegrunden har vi
arbetat med hur vi kan hjälpa varandra
samt medkänsla. Genom samtal och
bilder visar barnen vad de själva tycker
och tänker.
Framöver kommer vi att arbeta med
religion. Det kommer att handla om
kristendomen och några berättelser ur
gamla testamentet.
LÄSLÄXA
Efter lovet kommer vi att ha läsläxa i
boken ”Den magiska kulan”. Vi
kommer att arbeta med uppgifter till
kapitlet både innan och efter. Viktigt
att boken lämnas in på fredagar.
Trevlig helg!
Kattis och Christina
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ÅRSKURS 2

ÅRSKURS 3

UTVECKLINGSSAMTAL
Det finns tider att boka i unikum.
Vi träffas på plats i skolan under
vecka 46. I undantags-fall kan vi ha ett
digitalt möte. Boka din tid på Unikum.
Innan samtalet ska ni tillsammans med
ert barn titta igenom bedömningarna
samt fylla i ”Min övriga utveckling” på
Unikum. Eleverna förbereder sina
utvecklingssamtal och vi tittar på nya
mål.

Svenska

SVENSKA
Vi har tränat på att skriva berättelser
till bilder. Vi har även en lässatsning
med läslistor där eleverna läser i par
under 10 min flera gånger under
veckan.

Vi fortsätter att lära oss nya ord och
uttryck. Vi arbetar för närvarande med
siffror 1-20.

MATEMATIK
Vi har räknat addition och subtraktion
med tiotalsövergångar. Addition och
subtraktion med uppställning - med
och utan växling i talområdet 0 till 100.
Nästa kapitel 4 kommer räknesättet
multiplikation med 2, 5 och 10.

Vi har skrivit spökhistorier och övat på
stor bokstav och punkt.
Matematik
Vi har räknat klart kapitel 2 och gjort
en diagnos.
Engelska

So
I so har vi avslutat samhällskunskapen
och ska efter lovet gå vidare med
religion.
No
Vi har arbetat med frön och har
groddat kidneybönor.
/ Sofia och David

SO/NO
När det gäller värdegrunden har vi
arbetat med känslan hur det känns i
kroppen när man är ledsen på insidan.
När är man ledsen på insidan?
Vi har pratat om skillnaden mellan
Alla helgons dag och Halloween.

Trevligt läslov på er alla!
Helen och Elinor
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ÅRSKURS 4

ÅRSKURS 5

Svenska

Svenska

Läslovet närmar sig! Vi har nu
tillsammans läst 110 böcker sedan den
15 september, och läsningen fortsätter
ända fram till den 15 december.

Vi fortsätter med läsförståelse av olika
slag samt med textarbete i form av
instruerande texter. Vi har även tittat
på kortfilmer från kortfilmsfestivalen
och diskuterat dessa.

Matematik
Efter lovet kommer vi att arbeta med
multiplikation och division. På NOMP
kommer det att finnas dels läxor men
även uppdrag att utföra för att befästa
tabellerna.

Engelska
Vi fortsätter vårt arbete i Magic! 5. De
senaste veckorna har vi även skrivit
längre texter för att öva på ord,
grammatik och meningsbyggnad.

Engelska

Matematik

Vi har lärt oss ord som handlar om
olika rum i ett hem och ord på möbler.
Vi tittar även på en filmserie som
handlar om Max.

Eleverna jobbar vidare i matteboken
och just nu är vi inne på kapitlet om
Bråk. Vi har spelat mattespel med
varandra för att öva in förmågan att
storleksordna bråk. Dessutom övar vi
flera gånger i veckan på
multiplikationstabellerna.

SO
Vi jobbar just nu med Sveriges olika
landskap i grupp, par eller enskilt efter
eget val. Vi kommer att fortsätta efter
lovet med att lära oss mer om de
nationella minoriteterna och
minoritetsspråken.
NO
Vi har laborerat i samband när vi har
lärt oss mer om magnetism.

NO
Just nu arbetar eleverna inom ämnet
fysik. Vi har repeterat våra kunskaper
om luft och hur olika väderfenomen
uppstår. Dessutom har vi laborerat
med luft i fokus.
SO
Vi jobbar med Nordens länder.

Mvh
Anna och Marie

Hälsningar Elin och Tommy

