Skuttungeposten
ADVENTSFIRANDE
Måndagen den 29/11 är det dags för
traditionsenligt adventsfirande i
missionshuset med fackeltåg.
Eleverna i åk 5 bär facklorna.
Vi samlas på skolgården kl. 08.00
och går sedan klassvis.
LUCIA
Måndag den 13/12 kommer åk 5 att
lussa för oss i kyrkan.
Besökare till luciafirandet i kyrkan är
begränsat till en vårdnadshavare per
elev i åk 5.
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KLÄDER
Alla elever ska tömma sina hyllor i
skolan innan jullovet. Detta för att
underlätta städning. Kvarglömda
kläder som ingen vill kännas vid,
kommer att skänkas bort.
Glöm ej att
ta med något
som
kläderna
kan packas i.

TANDHYGIENIST
Ett digitalt möte med
tandhygienisten för
åk 5 fredagen den 26/11.
F-klass och åk 2 fredagen
den 3 december.
Skolsköterskan finns hos oss på
fredagarna.

JULAVSLUTNING
Fredagen den 21 december
har vi julavslutning och alla
barn slutar kl. 10.00.
Fritids är öppet som vanligt.
Bussarna går hem kl.10.10.

SKOLSTART
Vi ses igen tisdagen
den 11 januari 2021
kl. 08.00.
OBS!
Fritids är stängt den 10 januari 2022.
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F-KLASS

Åk 1

Vi vill börja med att tacka för alla
trevliga utvecklingssamtal som vi haft.
Det är roligt att höra att så många
känner sig nöjda och trygga med att ha
sina barn hos oss i Skuttunge skola.
Nu lämnar vi mörka november och går
in i december då vi kan glädjas åt att få
tända lite ljus både ute och inne.
I förskoleklassen
kommer vi att inleda
varje morgon med att
tända ljus och lyssna
till en saga med julanknytning.
Vi kommer också att ha en
adventskalender som består av olika
uppdrag. Det handlar mest om
matematiska problem som ska lösas.
Den här veckan har vi varit på
adventssamling i kyrkan och nästa
vecka den 29/11 är det dags för
traditionsenligt adventsfirande i
missionshuset.

Terminsslutet närmar sig med
stormsteg. Härligt att få lysa upp
höstmörkret när det närmar sig advent.
Ett stort tack för alla trevliga samtal
tillsammans med er och era barn förra
veckan. Så roligt att få träffas!

BOKSTÄVER/SKRIVANDE
Vi kämpar på med de sista bokstäverna
för att bli klara med hela alfabetet
innan jul.
Just nu är det stort intresse för
skrivande i klassen det skrivs böcker
om djur, häxor, vampyrer och mycket
annat.
TANDHYGIENIST
Fredag den 3/12 får vi lära os mer om
våra tänder när tandhygienisten
kommer på digitalt besök.
LUCIA
Måndag den 13/12 kommer åk 5 att
lussa för oss. Därefter är det julpyssel
för hela skolan.
Trevlig helg önskar Jenny och Anki

SVENSKA
Alla har skrivit sin första egna
berättelse på Ipad och det har fungerat
väl. Vi har startat planeringen av nya
berättelser och denna gång ska vi
skriva förhand. Bågen och
bokstavarbetet flyter på fint.
MATEMATIK
Alla är klara med sifferjobbet och vi
kämpar på med automatiseringen i
addition mellan 0-10 samt att förstå
lika med tecknets betydelse.
SO
Vi är i slutfasen av arbetet med
kristendomen och gamla testamentet.
Därefter kommer vi att prata om
jultraditioner.
TEKNIK
Vi lär oss mer om tekniken runt
omkring oss t.ex. i det egna rummet
och i köket.
LÄXOR
Vi har läxor vecka 48 och 49 och sen
gör vi ett uppehåll till vårterminen.
Därmed ingen studieverkstad vecka
50 och 51.
Trevlig helg!
Kattis och Christina
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ÅRSKURS 2

Åk 3

Tack för trevliga utvecklingssamtal
tillsammans med er och era barn.

Svenska

SVENSKA
Snart är alla på gång med arbetet i
Pilen. Vi fortsätter också med att skriva
berättande texter.
MATEMATIK
Det räknas multiplikation för fullt och
övas tabeller. Vi kommer också att
hinna med lite division på slutet.
SO
Vi kommer att arbeta med julens
högtider och traditioner sista veckorna.
NO
Vi har fått besök från rymden och
varelser har landat i klassrummet.
Vi ser filmer, läser och skriver både
faktatexter och berättelser om planeter
och stjärnor (stenplaneter och
gasplaneter).
TANDHYGIENIST
Fredag den 3/12 får vi lära oss mer om
våra tänder när tandhygienisten
kommer på digitalt besök.
ADVENT
Äntligen dags för lite adventsmys i
detta mörker! Lite julpyssel har vi den
13 december.

Trevlig helg och en mysig
första advent!
Helen och Elinor

2021-2022

Vi har tränat på att skriva brev, övat
läsförståelse, läst tyst och tränat
stavning.
Matematik
Just nu arbetar vi med
multiplikationsuppställning så det är
toppen att träna så mycket
multiplikation det bara går.
Engelska
Vi arbetar med djur, veckodagar och
att räkna.
So
Nu är vi igång med religion och
fokuserar på kristendom, judendom
och islam.
No
Vi har gjort ett antal experiment med
lösningar och blandningar. Nu ska vi
gå vidare med teknik.
Bild
Eleverna har gjort kyrkfönster och
målat med matolja på baksidan. Det
blev jättefint!
/ Sofia och David
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Åk 4

Åk 5

Svenska

Svenska

Vi har skrivit beskrivningar till våra
lerdjur och läst dem för varandra. Vi
har börjat läsa texter som handlar om
vikingatiden när vi tränar läsförståelse.

Just nu ligger fokus på att öva hur man
skriver egna faktatexter. De får söka
information och skriva en egen text om
sina egna stjärntecken. När detta är
klart kommer vi börja skriva mer
skönlitterära texter.

Matematik
Vi fortsätter att arbeta med
multiplikation och division. Det
kommer att finnas uppdrag på NOMP
om man vill träna mer på klockan och
multiplikationstabellerna. (frivilligt att
göra).
Engelska
Just nu lär vi oss om olika sätt att
skriva plural av substantiv. Vi har även
arbetat mer med den digitala delen av
materialet i engelska.
SO
Vi har påbörjat ett arbetsområde om
Sveriges nationella minoriteter. Vi har
hittills lärt oss mer om samerna.
NO
Vi har lärt oss om värme som
energiform och hur värme kan
överföras på olika sätt. Nästa område
som vi ska jobba med är kemi. Då ska
vi lära oss mer om vatten och luft.
Mvh
Anna och Marie

Engelska
Vi fortsätter vårt arbete i Magic! 5.
Fokus ligger just nu på grammatik och
uttal. Vi har gjort många talövningar
och ska framåt börja skriva kortare
texter i ”past tense” (preteritum).
Matematik
Vi är fortfarande på bråk-kapitlet och
det börjar närma sig prov. Tisdag den
30/11 testas eleverna på sina
bråkkunskaper och veckan innan har vi
repeterat flitigt. Nästa område är
geometri.
NO
Fysikområdet avslutas denna vecka och
vi ska börja med kemi. Eleverna
kommer lära sig om atomer och
molekyler, pH-värde, kemiska
reaktioner och de ska få göra olika
experiment.
SO
Vi jobbar vidare med FN:s globala mål
2030 och lär oss mer om mänskliga
rättigheter och barnkonventionen.
Hälsningar Elin och Tommy

