Skuttungeposten
KLÄDER
För att underlätta städning under lovet
ska alla elever tömma sina hyllor och
krokar innan jullovet. Kvarglömda
kläder som ingen vill
kännas vid, kommer
att skänkas bort.
LÄXTID
Tisdagen den 17/12 är det ingen läxtid
på skolan.
JULAVSLUTNING
Fredagen den 20 december avslutar vi
terminen på skolan. Vi samlas i
respektive klassrum.
Bussarna går hem ca kl. 10.00.
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SKOLSTART
Vi ses igen torsdag 9 januari kl. 08.00.
NÄSTA SKUTTUNGEPOST
… kommer fredag 17 januari.
JULPRESENT
Ett stort TACK från all
personal för alla godsaker
vi fick i julpresent från
elever och föräldrar!
Ett stort tack för ett
gott samarbete
under den här
terminen!
En God jul och ett
Gott nytt år önskar
vi er alla!

Röda huset
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F-KLASS

SPRÅKGRUPPEN

Hej
Nu har en hel
termin gått och
det har varit
väldigt roligt att få arbeta tillsammans
med era barn som nu har gjort sig väl
förtjänta av jullov. Vi har hunnit med
en hel del under den här tiden och
märker att många lärt sig mycket.
Julförberedelserna här i skolan har
bestått av pyssel, adventsfirande m.m.
Vårterminen startar torsdag den 9/1 kl.
8.00.

Tack för den här terminen! Tänk att vi
har varit tillsammans en hel termin
och lärt känna varandra ännu bättre.
Något vi kommer att minnas från
denna terminen är alla fina samtal
både med elever och föräldrar.

LÄS
Passa gärna på att lägga lite extra tid
på högläsning tillsammans med era
barn nu under lovet. Undersökningar
visar att det har mycket stor betydelse
för språkutvecklingen att få läsa/lyssna
och samtala kring böcker jämfört med
att endast titta/lyssna på tv, dator och
film.
KLÄDER
Vi ber att ni tömmer kläd och
skohyllan i hallen innan ni går på jullov
så att vi kan städa ordentligt innan det
är dags att fylla på nytt nästa termin.

LÄSNING
Under höstterminen har eleverna varit
sugna på högläsning men även egen
läsning eller skrivning. Passa på att
läsa mycket under lovet. Läsning, i alla
former, är bra för barns
språkutveckling. Det kommer de att ha
stor nytta av hela livet!
ZCOOLY
Eleverna har blivit väldigt förtjusta i en
matte-app som heter zcooly. Om ni är
intresserad av att nyttja den även
hemma så kan ni be oss om
inloggningsuppgifter.
SKOLSTART
Vi ser fram emot en ny termin som
börjar den 9 januari kl 8.00. Njut nu av
lovet så ses nästa år!

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Malin och Miranda

En riktigt god jul
önskar vi er
Jenny Elinor Anki
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KLASS 1

KLASS 2

Tänk vad en termin går fort… Vi är
glada och tacksamma över att få arbeta
tillsammans med era fantastiska barn!
Vill också passa på att tacka för ett fint
samarbete med er föräldrar. Snart är
det en välbehövlig julledighet och då
det finns tid att umgås med nära och
kära, vilket alla säkert ser fram emot.

Äntligen blev det december och vi får
tända ljus i klassrummet varje morgon.
I år läser vi ett kapitel ur ”Den magiska
stjärnan” av Kristina Reiftel. Vi har
också en egentillverkad
rörelsekalender som innehåller
gympaövningar. Vi håller oss alltså
väldigt rörliga fram till jul. På em.
brukar vi titta på en digital kalender
från naturhistoriska muséet där vi
genom rim får gissa dagens djur.

SVENSKA
Skrivandet börjar mer och mer ta fart
och vi skriver främst om vardagliga
händelser. Framöver ska vi
skriva enkla berättelser och lära
mer om hur man skriver en
berättande text.
MATEMATIK
Arbetet i matte flyter på och i samband
med vårterminsstarten kommer vi att
arbeta med klockan, kopplat till arbetet
med året i no. En liten påminnelse till
alla är att inte glömma NOMP-läxan.
NO
I början av nästa termin kommer vi att
arbeta med året och lära oss mer om
tid på olika sätt, t.ex. årstider,
månader, veckor och dygn.
TEKNIK
Under vårterminen kommer vi att
arbeta med teknik bl.a. med hjälp av
materialet Skelleftetekniken,
som är uppbyggt kring
samarbete.
LÄXOR
Sista skolveckan har vi inga läxor. Vi
börjar med läxor vecka 3 och då blir
det läsläxa och matteläxa via NOMP.
En riktigt skön julledighet önskar vi
er! Kattis, Christina och Jenny

http://www.djurensjul.se/

SVENSKA
I Diamantjakten skrivs det brev så vi
har övat på det också. Alla i 2:an fick
skriva ett brev till en elev i
fadderklassen åk 5. De gick med pirriga
steg och lämnade breven och skuttade
tillbaka till klassrummet. Nu väntar de
bara på svar. Vi har också jobbat med
adjektiv, att beskrivande ord kan göra
våra texter mer spännande att läsa.
Pilen ger många ett nytt intresse för
språket och nyfikenhet till att stava
rätt.
NO
Rymdens fina
arbete med
planeternas tittskåp finns kvar i
matsalen. Gå in och titta på dessa när
du hämtar ditt barn.
Tack för alla möten med er under
utvecklingssamtalen och för en fin höst
tillsammans med era barn.
God Jul önskar
Anna, Marie & Elinor
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KLASS 3

KLASS 4

Vi börjar
närma oss terminsslutet, vilket innebär
att det snart blir jullov.

MATEMATIK
Nu är vi framme vid slutet av denna
bok och då räknar vi med ekvationer
samt programmering. Boken kommer
inte bli klar innan jullovet så den
kommer hem i januari.

ENGELSKA
Eleverna är jätteduktiga på att prata!
Vi lyssnar, läser, sjunger och ramsar.
Vi övar på små dialoger och att säga
fullständiga meningar.
SVENSKA
Zick Zack – skrivrummet.
Vem äter vad? Vad är en näringskedja?
Målet är att eleven ska lära sig att
skriva en förklarande text, hur något
hänger ihop. Att på egen hand med
hjälp av bilder kunna planera och
skriva en egen förklarande text.

NO
Vi avslutar arbetet med luft och
repeterar vattnets kretslopp. Efter
jullovet ska vi börja läsa fysik och
teknik inom avsnittet värme och då
bygga en termos.
SVENSKA
Vi skriver julsagor som vi ska läsa upp
för år 1. Vi fortsätter även att träna på
läsförståelse.

MATEMATIK
Det övas för fullt på multiplikationstabellerna. Vi fortsätter kämpa tills de
sitter. Hjälp gärna till hemma också!

SO
Vi lär oss om mänskliga rättigheter och
de nationella minoriteterna och
nationella minoritetsspråken.

SO
Vi pratar om vår värdegrund. Hur är en
sjyst och respektfull kompis? Vad säger
man till varandra och vad säger man
inte till varandra? Hur är våra
attityder? Prata gärna om det hemma
också.

ENGELSKA
De sista lektionerna innan jullovet lär
vi oss mer om de engelska
jultraditionerna. Eleverna får också
lära sig julord genom exempelvis bingo
och korsord.

NO

Denna termin har vi haft teknik och
arbetat med olika temalådor. Eleverna
samarbetar i par, de läser instruktioner
och dokumenterar hur de har gjort och
vilket resultat det blev. Därefter
städning, plocka ihop lådorna som de
var när de fick dem. IRR=Inte Ranta
Runt.
Trevlig helg!
Helen, Tommy och Magnus

BILD
På bilder gör vi egna tecknade serier.
Arbetsområdet började med en del
teori där vi lärde oss om markeringar,
olika typer av pratbubblor, perspektiv
och annat som är bra att kunna när
man tecknar egna serier.

God jul och gott nytt år!
Sofia O, Anna, Jenny, Sofia S och
David
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KLASS 5
ENGELSKA
På engelskan jobbar vi med
regelbundna verb. Vi har både tränat
på uttal och att få in verben i egna
meningar.
BILD
På bilden håller vi på med tecknade
serier. Arbetsområdet började med en
del teori där vi lärde oss om bl.a.
markeringar, olika typer av
pratbubblor och perspektiv. Eleverna
jobbar nu engagerat med att teckna
egna serier.
MATEMATIK
Vi kämpar på med de sista sidorna i
matteboken. Under terminens sista
lektioner kommer vi nöta tabeller
genom olika tabell-spel.
SVENSKA
Vi skriver julsagor till en bild, som vi
ska läsa upp för år 2 under den sista
skolveckan. Vi fortsätter även att träna
läsförståelse.
SO
Vi har lärt oss mer om reklam i olika
media. Vi har även pratat om hur tjejer
och killar framställs i media och
självpublicering på nätet. Vi jobbar
vidare med de nationella minoriteterna
och de nationella minoritetsspråken i
Sverige, vilket vi även kommer att
fortsätta med några lektioner i januari.
NO
Eleverna har jobbat på bra med kemin
och alla experiment samt skrivit bra
dokumentationer. Eleverna har också
skrivit ett förhör och nu skriver de ett
kort arbete om en uppfinningar eller
viktiga upptäckter.
God jul! Anna, Jenny, Sofia O, Sofia S
och David
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