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Skuttungeposten
UTVECKLINGSSAMTAL
Utvecklingssamtalen fortsätter
under v. 47-48.
NY PERSONAL
I veckan har Magnus Berggren börjat
arbeta på skolan. Han är resurs och
kommer stötta upp i alla klasser.
ADVENTSFIRANDE
Fredagen den 29 november kl. 8 går vi
fackeltåg till missionskyrkan för
adventsfirande.
LUCIAFIRANDE
Fredagen den 13 december kl. 8 har vi
luciafirande i Skuttunge kyrka. Det är
klass 5 som går luciatåg.
Alla är välkomna!
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JULAVSLUTNING
Fredagen den 20 december är det
julavslutning. Bussarna går hem ca
kl. 10.00.
SKOLSKÖTERSKA…
… är på plats på fredagar om inget
annan anges.
NÄSTA SKUTTUNGEPOST…
… kommer den 13 december.

Röda huset

Skuttungeposten
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F-KLASS

SPRÅKGRUPPEN

Hej

Nu är det verkligen höst här
och vintern börjar göra sig
påmind. Vi pratar mycket
om årstider och månaderna
med eleverna. Det gör vi med både
”Tecken som stöd” och bilder. Be dem
visa hemma!

Vintern gjorde ett kort
besök men nu verkar
det som gråvädret kommit för att
stanna ett tag igen. Vi är mitt uppe i
samtalsveckorna och det är roligt att få
träffa er och stämma av hur det
fungerar i förskoleklassen för era barn.
Förra veckans läsutmaning gav ett gott
resultat där eleverna i förskoleklassen
lyckades komma upp i 180 lästa
böcker/kapitel.
MATEMATIK
I matematiken börjar vi nu ett nytt
tema som handlar om mängder, antal
och talmönster. Planeringen hittar ni i
Unikum.
SVENSKA
I Bornholmsarbetet har vi nu börjat
lyssna efter vilket ljud som finns först i
olika ord.
LEKKOMPISAR
Under första rasten varje dag är
eleverna indelade i par med en
bestämd lekkompis. Detta gör vi för att
man ska få chansen att hitta nya
kompisar och nya typer av lekar. Paren
byts varje vecka och indelningen görs
av oss vuxna i förskoleklassen. Det har
varit uppskattat
av de flesta.
ADVENT
Nästa tisdag 26/11 går vi till kyrkan för
att få lära oss lite mer om varför vi firar
advent. Fredag den 29/11 blir det
adventsfirande i missionshuset.

Trevlig helg önskar vi i
förskoleklassen

UTVECKLINGSSAMTAL
Nu sätter våra utvecklingssamtal igång.
Kom ihåg att gå in på Unikum innan
samtalet och fyll i ”gubbarna”
tillsammans med ditt barn. Du hittar
gubbarna under ”Min övriga
utveckling”.
LÄSNING
Det var roligt att se att eleverna är
sugna på läsning, just nu. De läste
hemma mer er och med oss här i
skolan. Vi samlade in många kulor till
burken. Vi läste många böcker om Pelle
Svanslös och eleverna fick berätta om
katternas karaktärer.
NOMP
Några av eleverna har NOMP-läxa
varje vecka. Hjälp barnen att komma
ihåg att göra den. Om användarnamnet
eller lösenordet har försvunnit så går
det bra att höra er till oss.

Med vänlig hälsning
Malin och Miranda

Röda huset
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KLASS 1

KLASS 2

Det börjar närma sig
första advent och det ska
bli härligt att få tända
adventsljusstakar och stjärnor för att
lysa upp lite i mörkret. Framöver har vi
flera mysiga saker att se fram emot
som adventsfirande i missionskyrkan,
julpyssel och luciafirandet i kyrkan då
åk 5 lussar för oss.

Nu är det mörkt ute
varje morgon så vi
börjar måndagarna
inne istället för ute.
Det är härligt att se barnen berätta om
vad de tänker på måndagmorgon.
Ännu roligare är det när de skriver om
det.

SVENSKA
Bokstavsarbetet flyter på och vi har
börjat med enkla skrivuppgifter
kopplade till läsläxan. Det är en väldig
läsglädje i klassen. Vi lyckades samla
en stor glasburk med kulor förra
veckan. Fantastiskt! Eleverna
bestämde att de ville fortsätta
läsutmaningen ytterligare
en vecka, så det har varit
full fart på läsningen den
här veckan också!
MATEMATIK
Vi har börjat med subtraktion och
arbetar främst med att ta bort. Vi har
också pratat om hur addition och
subtraktion hänger ihop.
Talkompisarna är ju
desamma i båda räknesätten.
SO
Vi har börjat med religion och arbetar
med några av berättelserna i gamla
testamentet. Framöver kommer vi att
prata om julen och jultraditioner.

Trevlig helg!

SVENSKA
Vi fortsätter läsa Diamantjakten och
det har fungerat så bra med skrivläxan.
Många använder det vi lärt oss; att
skriva med stor bokstav och avsluta
med punkt, frågetecken eller
utropstecken. Läsutmaningen gav
mersmak så vi fortsatte att samla kulor
och har läst tyst varje morgon även
denna vecka.
NO
Just nu pågår arbete i expertgrupper
om planeterna. Vi ser film, läser olika
texter i böcker och på
www.ungafakta.se i sina grupper. Det
är roligt att se deras intresse för
rymden.
BILD
Alla kommer att få tillverka en
planetlåda av skokartong. Vi tar
tacksamt emot tomma skokartonger!
MATEMATIK
Nu arbetar vi med multiplikation och
förståelsen av att det är upprepad
addition. Det finns läxa att göra på
NOMP från måndag. (Se info på mail
och i väskan )

Kattis, Christina och Jenny

Trevlig helg önskar
Anna, Marie o Elinor

Gula huset
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KLASS 3
Hej!
Helen är tillbaka några timmar om
dagen och ska öka successivt. Richard
som var med oss i fem veckor, gjorde
sin sista dag förra fredagen. Magnus
kommer att vara med oss främst tills
Helen är tillbaka för fullt. Nationella
prov kommer att göras under v. 11–22
2020. Inga ledigheter beviljas under
den tiden.
MATEMATIK
Här gjorde Richard en massa bra och
annorlunda saker. Han var halvfärdig
gymnasielärare i matematik. Vi
fortsätter med att göra färdigt
multiplikationen.
SVENSKA
Läsläxan fortsätter. Vi tränar på att
skriva faktatexter och lär oss söka via
internet i GOTW. I ZickZack tränar vi
på att skriva förklarande texter.
SO/NO
Vi har gjort prov på forntiden. Nu kör
vi igång med NO där växterna tar plats.
ENGELSKA
Sen sist har vi lärt oss om siffrorna upp
till 20, husdjur och sporter.
Trevlig helg önskar Tommy, Helen och
Magnus.
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KLASS 4
MATTE
I matte arbetar vi just nu med kort
division med minnessiffror och rest.
KEMI
Klassen håller just nu på att göra ett
litet grupparbete om luft som slutet på
arbetsområdet. Vi har lärt oss vilka
gaser luften innehåller,
växthuseffekten, fossila bränslen,
luftföroreningar, varm och kall luft
mm.
SVENSKA
Vi har precis avslutat arbetet med
återberättande texter samt
spökhistorier och ska nu skriva
julsagor som vi ska läsa för vår
fadderklass, åk 1. Till detta arbetar vi
med grammatik, tyst läsning och olika
lässtrategier.
SO
Vi arbetar med samhällskunskap och
där pratar vi om familjen, vilka
arbetsuppgifter som finns i ett hem och
vad inkomst, utgift och budget betyder.
Vi har även uppskattat vad olika
matvaror kostar och vilka andra
kostnader det finns i ett hem. Vi
kommer framöver även prata mer om
demokrati och nationella minoriteter i
Sverige.
ENGELSKA
Eftersom temat på barnboksveckan var
Pelle Svanslös har eleverna översatt en
bit ut Pelle No-tail.

Trevlig helg! Sofia, Anna, Jenny,
David och Sofia

Gula huset
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KLASS 5
SVENSKA
I svenska arbetar vi nu med att skriva
julberättelser till en bild, som vi sedan
ska läsa upp för klass 2 närmare jul. Vi
fortsätter även med att arbeta med
läsförståelse, grammatik och
värdegrund.
SO
I SO har vi börjat med
samhällskunskap. Där har vi arbetat
med mänskliga rättigheter och vad som
kännetecknar en demokrati och en
diktatur. Vi har även pratat om hur
man kan påverka beslut och vad
skattepengarna används till. Vi
kommer även att lära oss mer om hur
informations sprids och hur man kan
granska reklam.
ENGELSKA
Eftersom temat på barnboksveckan var
Pelle Svanslös har eleverna fått
översätta Pelle Svanslös från svenska
till engelska. De har varit mycket
engagerade och jobbat på bra.
BILD
På bilden har eleverna fått måla till
musik. Låtarna var hämtade från olika
genrer och skulle inspirera eleverna att
måla just det de kom att tänka på när
de hörde låten.
LUCIATÅG
Klassen kommer gå luciatåg i
bygdegården för pensionärerna
onsdagen den 11/12 och i kyrkan
fredagen den 13/12. Kolla igenom
kläder och annat som behövs redan nu.

Trevlig helg! Anna, Jenny, Sofia
S, Sofia O och David
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