Skuttungeposten
Vi hälsar alla tillbaka till en ny termin!
LÄXTID
Vi har läxtid på tisdagar. Vill du att ditt
barn ska gå på läxtiden, kontakta
klasslärare.
RÖRELSETID
Vi fortsätter med
rörelsetid på torsdagar
kl. 8-8:20.
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NY PERSONAL
Vi hälsar Alexander Forslund
välkommen som ny lärare i årskurs 5.
SKOLSKÖTERSKAN
Skolsköterskan kommer inte finnas på
plats fredag 31/1.
NÄSTA SKUTTUNGEPOST…
… kommer fredag 7 februari.

Röda huset

Skuttungeposten
F-KLASS
Hej!
Hoppas att ni alla haft en bra jul och
nyårshelg.
Här i skolan har vi fått tillbaka utvilade
barn som är sugna på att börja med
skoljobbet igen.
MATEMATIK
I mattearbetet kommer vi att börja
med ett nytt tema som handlar om tals
helhet och delar. Lite om hur arbetet är
upplagt kan ni se i planeringen som ni
hittar i Unikum.
SVENSKA
Nu under vårterminen börjar vi arbeta
med ett material som heter
Lyckostjärnan. Det utgår från en
högläsningsbok med tillhörande
arbetsbok. Här får eleverna träna på
bl.a. hörförståelse, att förutspå vad
som ska hända
genom att titta
på en bild och
att våga
uttrycka en
åsikt.
Till vissa av
arbetsuppgifterna kommer det att
finnas en hemuppgift/läxa.
Även för detta arbetsområde finns
planeringen i Unikum.
SIMSKOLA/VATTENVANA
Genom ett samarbete mellan Uppsala
kommun och Fyrishov kommer vi att få
möjlighet att åka och bada vid ett antal
tillfällen någon gång under
vårterminen. Vi återkommer med mer
information när det närmar sig.
Trevlig helg
Anki Jenny Elinor
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Vi har haft en härlig start på nya året.
Eleverna kom tillbaka med ny energi.
Miranda har gått hem på
föräldraledighet. Sofia och Elinor är
nygamla bekantskaper i språkgruppen.
MÅNADERNA
Vi har tränat en hel del på månaderna
både genom ”Tecken som stöd” och
genom att träna på ramsan. Det börjar
sitta men träna gärna hemma.
FOTBOLL
David har träffat eleverna och pratat
om viktiga regler på fotbollsplanen.
Det har fallit ut bra och många elever
spelar nu på rasterna.
IDROTT v. 4
Eftersom 2:orna har ”skapande skola”
på torsdag kommer ettorna ha sin
idrottslektion på tisdag istället.
VÄRDEGRUND
Vi har haft en ”hej-vecka” på skolan då
vi har pratat om hur viktigt det är att
hälsa på varandra på skolgården. Vi
tittade även på en film om vikten att
sprida vänlighet.

Med vänlig hälsning

Malin, Elinor och Sofia

Röda huset

Skuttungeposten
KLASS 1
Välkomna tillbaka till en ny termin!
Roligt att träffa alla glada barn igen!
IDROTT
Nästa vecka har hela klassen, alltså
både grupp A och grupp B, idrott på
tisdag 21 januari. OBS! Ingen idrott för
grupp B på torsdagen den här veckan.
NO/MATTE
Vi börjar året med att lära oss mer om
året, dagar, månader årstider, klockan
m.m. Det är bra att känna till sitt
födelsedatum. Prata gärna hemma om
antal månader och dagar på ett år. Vi
kommer också att arbeta med klockan,
hel och halv timme. Eleverna har fått
en checklista på saker de ska kunna,
där vi kommer att pricka av vart efter
de visar att de kan.
SVENSKA
Framöver börjar arbetet med att skriva
enkla berättelser. Vi börjar med att
skriva gemensamt och prata om hur en
berättelse är uppbyggd.
MATEMATIK
Alla kämpar på och många är klara
eller nästan klara med sifferarbetet
som vi kombinerar med arbetet i
matteboken.
SO/VÄRDEGRUND
Vi har pratat att säga hej när man
kommer till skolan och möter andra
elever och vuxna och vad ett hej kan
betyda för andra. Arbetet fortsätter
med temat vänskap.
LÄXOR
… är läsning samt NOMP i matte varje
vecka. Hjälp barnen att komma ihåg
NOMP-läxan.
Trevlig helg!
Kattis och Christina
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Så roligt det var att träffa alla barn
igen! Vi startade terminen med ”Hejvecka”! Att se varandra och säga ”Hej”
är en trygghet som alla kan hjälpas åt
att skapa. Vi har sjungit, gjort
samarbetsövningar och påmint
varandra att säga ”Hej” till den vi
möter.
SVENSKA
Att dyka rakt in i en dialog kan bli
väldigt spännande. Vad hände före och
efter dialogen? Barnen har fått övat på
att läsa och skriva egna dialoger med
talstreck, frågetecken och
utropstecken. Så roligt det blev att
redovisa för varandra!
MATEMATIK
Vi fortsätter jobba med division och
delar rättvist på allt vi stöter på.
ENGELSKA
Här tränas det på ord som beskriver
personer i familjen.
SO
Det nya arbetsområdet handlar om att
bo och leva i Sverige. Vi har dansat
schottis, sjungit nationalsången och
pratat om midsommar, dalahästen,
falukorven och Sveriges röda stugor.
IDROTT
Nästa vecka har hela klassen
idrott på torsdag 23/1! Åk 2 är med
i ”Skapande skola-projekt” som
kommer att starta på idrottslektionen.
Temat är dans och eleverna ska vara
ombytta, som det vore en vanlig
idrottslektion.
Trevlig helg önskar
Anna, Marie och Elinor

Gula huset

Skuttungeposten
KLASS 3
Härligt att vara igång med en ny
termin! Barnen är pigga och utvilade
och det börjar bli fin arbetsro i
klassrummet. Nu har vi börjat med
uppladdning inför de nationella proven
i matematik och svenska. Jag vill
påminna er om att inga ledigheter
beviljas under denna tid.
MATTE
I vår nya mattebok, Favorit Matematik
3B handlar det första arbetsområdet
om bråk. Vi lär oss begreppen täljare,
nämnare, kvot och att jämföra bråk
med olika stora nämnare. Vi prata
också om tiondelar och hundradelar.
SVENSKA
Vi arbetar med skrivrummet i ZickZack
om förklarande texter. Vem äter vad?
Syftet är att kunna förklara varför
något sker, hur något fungerar
eller hur något bildas.
SO
Vi arbetar med vår värdegrund
och med materialet Date.
Vad säger man och hur säger man
saker till varandra. Tänk på
gylleneregeln:
-

Att ”jag” är mot andra som
”jag” vill att ”andra” ska vara
mot ”mig”.

NO
Vinter, växter och djur. Vi har
planterat en avokadokärna som det har
börjat växa fram en rot och en stjälk.
BILD
Eleverna gör en egen konstnärsbok. Vi
pratar om olika konstnärer och deras
konst som eleverna sen gör om till sina
egna konstverk.

Trevlig helg!
Helen och Tommy
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MATEMATIK
Barnen har fått sin nya mattebok och
det första kapitlet handlar om bråk.
NO
Precis som jag skrev innan jul så ska vi
i klassen bygga termosar. Vi läser först
teknik för att lära oss om byggen och
sedan fysik för att lära oss om hur
värme flyttar sig. Slutprodukten ska bli
en termos som håller värmen bra. Ni
får gärna skicka med material som kan
vara bra när man bygger.
SVENSKA
Vi ska börja arbeta med instruerande
texter. Vad som utmärker dem samt
skriva egna. Eleverna kommer även få
göra en kort instruktionsfilm om något
valfritt, gärna ett fritidsintresse eller
något annat de gillar.
SO
Då är det dags för religion för år 4 i SO.
Vi kommer att lära oss mer om de fem
världsreligionerna – judendom,
kristendom, islam, hinduism,
buddhism.
BILD OCH ENGELSKA
Anna Östlund kommer att undervisa i
bild och engelska i år 4 under
vårterminen i och med att Jenny går på
föräldraledighet.
LÄXOR
Läxor delas ut fredagar och lämnas in
torsdagar. Oftast är det en skrivläxa till
läsläxan samt en matteläxa men detta
kan skifta och t.ex. vara en no-läxa. Vid
frågor får ni gärna mejla.
Trevlig helg! Sofia O, Anna, Sofia S,
Jenny och David
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Skuttungeposten
KLASS 5
Jenny jobbar halvtid den sista tiden
innan föräldraledigheten. Vikarie är
Alexander Forslund som börjar jobba
under v. 5. Tills dess täcker Anna, Sofia
och David upp.
ENGELSKA
Vi har börjat terminen med att
repetera årstider, månader och
veckodagar.
MATEMATIK
Vi har börjat med den nya boken och
kör samma upplägg som tidigare.
Under varje lektion är målet att hinna
med två uppslag och efter varje kapitel
kommer eleverna få göra ett prov.
Hinner man inte med under lektionstid
är man välkommen på läxtid eller så
får man ta med boken hem.
BILD
På bilden har vi målat snögubbar ur ett
grodperspektiv.
NO
Vi arbetar just nu med biologi;
puberteten samt livets uppkomst och
förändring.
SVENSKA
I svenska fortsätter vi att träna på att
utveckla vårt skrivande. Vi fortsätter
även att träna på läsförståelse och
språklära.
SO
Nu påbörjar vi historia och vi har inlett
arbetsområdet med en kort repetition
av medeltiden för att nu gå över till
Vasatiden och Stormaktstiden.
Trevlig helg! Anna, Jenny, Sofia S,
Sofia O och David
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