Skuttungeposten
LUCIA
Det var fint och stämningsfullt i
kyrkan. En fin tradition som vi hoppas
kunna föra vidare.

LÄSUTMANING
I början av nästa termin kommer vi att
ha en läsutmaning för alla elever på
skolan.
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JULAVSLUTNING
Torsdag 21 december avslutar vi
terminen i skolan. Då kommer vi att ha
en gemensam aktivitet, alla klasser
tillsammans för att sen avsluta i
respektive klass. Vi slutar kl.10.
Bussarna går kl.10.00 och strax
därefter.

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.
SKOLSTART
Vi ses igen tisdag 9 januari.
SKOLSYSTER
...Karin Carlsson finns
hos oss på fredagar.

JULPRESENT
Ett stort TACK
från all personal
för alla godsaker
vi fick i ett
jättepaket från
elever och
föräldrar!

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
… kommer 19 januari.

Skuttungeposten
-KLASS
Hej allihop!
Terminen lider mot sitt slut och snart
är det dags för jullov med välbehövlig
vila för både barn och vuxna. Så här i
slutet av terminen arbetar vi med
bokstäverna för att hinna blir klar med
hela alfabetet innan jul. Nästa termin
väntar nya utmaningar bl.a i form av
Bågens alfabetsarbete samt teknik och
programmering. Men först ska vi njuta
av lite ledighet och hoppas att ni får
göra detsamma.
LUCIA
I onsdags 13/12 firades lucia och
förskoleklassen och ettorna bjöd på
skönsång innan 4-5:ornas fina luciatåg
uppträdde. Efteråt bjöds det på fika i
Gula huset. Mycket mysigt och
uppskattat av eleverna.
AVSLUTNING
Skolavslutning är det torsdag 21/12
mellan kl.8.00-10.00. På
avslutningsdagen kommer vi att ha en
del gemensamma aktiviteter F-5 och
avsluta med lite julfika som skolan
bjuder på i respektive klass.
KLÄDER
Se över vad som finns på hyllorna och
plocka hem det som inte behövs under
lovet så blir det lättare med
städningen.
En riktigt God Jul och nytt år
önskar Maria, Jenny och
Christina

Nr 6 v.51, v. 2-3 2017-2018
KLASS 1-3
Terminen går mot sitt slut….
Eleverna har arbetat SÅ bra under
hösten! 1:orna har kommit in i
skolarbetet, alla har varit en hel del
med sina hemklasser och vi har ändå
en fin gemenskap i vår lilla grupp.
Förutom allt individuellt arbetet har vi
i matte fokuserat på den viktiga
taluppfattningen; räkna framlänges
och baklänges från olika utgångslägen,
i små steg förstå positionssystemet,
med ental, tiotal och hundratal, skapa
och förstå små räkneberättelser…
Efter jullovet väntar en period av att
mäta och väga samt klockan, sysslor
som passar för gemensamt arbete på
olika nivåer.
Läsning och språkträning varit i
centrum, både med Sofias individuella
träning och i klassrummet; småböcker,
läslistor, elevernas otroligt fina
läxarbete, liksom att berätta, beskriva,
presentera, redogöra, leka språklekar
och skapa teckensagor. Vi har märkt
att eleverna har massor att berätta
utifrån en händelserik bild. Då flödar
tankar och idéer.
Över jullovet får eleverna med sig ett
läsbingo, som förhoppningsvis
påminner om det roliga med böcker
och läsning.
Nu ska vi hinna med lite mer arbete,
men också lucköppning, ljuständning,
jullekar, sånger och lite julpyssel innan
Sofia och jag önskar er alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !
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KLASS 2

Hej!

Hej!

Nu blir det ingen mer läxa för denna
termin. Eleverna har arbetat flitigt och
vi ligger i fas. Träna gärna på klockans
hel och halvtimmar. Julavslutningen
närmar sig och jag önskar alla ett
härligt jullov.

Så stundar det efterlängtade jullovet.
Eleverna har arbetat hårt hela hösten
och det har gett resultat! Alla i klassen
har höjt sin läshastighet med i snitt 1015 ord per minut. Läs gärna mysiga
böcker under lovet också så att vi håller
läsförmågan uppe.

Ma: Vi repeterar det vi har räknat
denna termin. Addition och
subtraktion, tiokompisar, klockans hel
och halvtimmar, ental och tiotal.
Talraden och vilka tal som kommer
före och efter.
Sv: Vi fortsätter att arbeta med Bågen,
flera elever har redan kommit till hus 4
och 5, det finns totalt 7 hus. Sista
läsläxan är inlämnad för denna termin
men låt gärna era barn fortsätta läsa
böcker högt för er hemma under lovet.
So/No: Vi har pratat om varför vi firar
Lucia och andra traditioner runt julen.
Vi pratar om kroppen, utan muskler
skulle vi inte kunna röra oss. Hur
många muskler har vi i ansiktet? Vi har
även pratat om mat, hur en bra och
näringsrik tallrik kan se ut.

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi er alla!
Helen, Anki och Tommy.

Ma: Vi repeterar klockan,
multiplikationstabellerna 2, 5 och 10,
udda och jämna tal, hälften och
dubbelt och delar (en halv, en tredjedel
och en fjärdedel). Vi kämpar med att
räkna det sista i matteboken och göra
de sista lådorna med praktiskt arbete.
Sv: Elevernas egen julkalender har
varit uppskattad, vi har fått höra så
många fina, roliga julsagor. Vi arbetar
med Pilen och Zick-Zack.
No/So: I fredags var vi på studiebesök
i Skuttunge kyrka som en del i vårt
religionsarbete. Vi fick höra spännande
berättelser och fakta om kyrkan och
lärde oss en hel del ord och begrepp.
Det var mycket uppskattat av barnen
och vi tackar Anna och Margareta så
mycket för att de tog sig tid.
Avslutningsvis vill vi tacka för den här
terminen och önska er alla en

God Jul och ett Gott Nytt År!
Hälsningar Elinor & Åsa

Skuttungeposten

Nr 6 v.51, v. 2-3 2017-2018

Efter en termin med hårt arbete och många nyvunna kunskaper, ser vi nog alla fram
emot lite ledighet och att få umgås med familj och vänner. Ta vara på tiden och njut!
KLASS 3
ENGELSKA
Ord som har med julen att göra, är det
sista vi arbetar med den här terminen.
Nästa termin inleds med veckodagar,
månader och årstider.
SVENSKA
Barnen får med sig
ett läsbingo att göra
under jullovet.
MATEMATIK
Vi kämpar på in i det sista så att alla
blir färdiga med höstterminens matte.
SO
Vi har arbetat med religion och lärt oss
lite mer om kristendom,
judendom och islam. Sista
veckan ska vi prata om
jultraditioner.
NO
Vi har pratat om
vad som händer i
naturen och hur
djuren anpassar
sig under
hösten och vintern. Efter jul fortsätter
vi med våren och sommaren.
I måndags blev treorna klara med sina
förpackningar på tekniken. Det har
varit stor kreativitet och de har haft
många egna idéer. Askarna blev
jättefina!

KLASS 4-5
Veckan innan jullovet är alltid speciell.
4-5:an har laddat för Lucia och nu ska
vi försöka att bromsa in lite lagom med
bl.a. julkalender och pyssel.
SO
Här har elever börjat välja sina egna
fördjupningar kring händelser i Sverige
på 1500-talet. Förhoppningsvis ska vi
kunna koppla något av det till vår nutid
– att se spår i nutiden och veta var de
kommer ifrån.
Vi fick ett nummer av Lyckoslanten så
klassen har pratat kring ”me too”
eftersom en av artiklarna kommer in
på det.
STADSBIBLIOTEKET
Stadsbiblioteket i Uppsala har bjudit in
åk 5 till bokprat så på måndag den 18
åker Marie och Christina med 5:an på
det. Vi är tillbaka innan lunch.
NO
Den här veckan har eleverna provat på
olika försök som har handlat om
statisk elektricitet. Försöken har de fått
dokumentera i en laborationsrapport.
TEKNIK
Nu är eleverna klara med sina
egentillverkade förpackningar. Det har
varit stor kreativitetslust och de har
haft många egna idéer under arbetets
gång. Askarna blev jättefina!
Förra veckan fick de skriva en text där
de skulle berätta om sin förpackning.
De skulle utgå från de begrepp som de
har lärt sig.

LÄXOR
Vecka 3 börjar vi med läsläxa igen.
Vi önskar er en härlig julledighet!
Kattis, Christina, Anna, Marie och
David

