Skuttungeposten
SPORTLOV
Vi önskar alla ett trevligt sportlov.
Vi får passa på att ta vara på de ljusare
dagarna med att hitta på olika
aktiviteter utomhus för att ladda ny
energi. Att läsa en bra bok och få igång
fantasin är också härligt.
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Fritids
Se till att barnen har med sig
byteskläder, kläder efter väder.
Regnkläder och gummistövlar.

SKRIDSKOR
Vi är så tacksamma över isen som
sysselsatt många elever på rasterna och
på fritids men även på idrottslektioner.
UTVECKLINGSSAMTAL
Vecka 14 kommer vi ha
utvecklingssamtalen, mer information
kommer i nästa Skuttungepost.

SKOLSKÖTERSKA
…. finns hos oss på fredagar

NYA KURSPLANER
Onsdagen den 9 mars slutar alla elever
kl. 13.15 p.g.a. extra arbete med de nya
kursplanerna

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
Nästa nummer av Skuttungeposten
kommer fredag den 18 mars.

Skuttungeposten
F-klass
Hej
Just nu arbetar vi med siffrorna 0-9,
vi klipper, klistrar, formar siffror och
delar tal.
Under den här veckan har vi också
påbörjat ett arbete kring fåglar. Vi ser
filmer, pratar och arbetar skapande.
FYRISHOV
Även detta år erbjuds alla
förskoleklasser att åka till Fyrishov för
att träna vattenvana.
Vi kommer att åka 5 torsdagar med
start v. 10.
Vi åker från skolan kl.10.00 och är åter
ca. kl. 12.00. Vi ser till att alla äter
något innan vi åker och äter lunch så
fort vi är tillbaka på skolan.
Bussen är specialbeställd och kör oss
från dörr till dörr.
Eleverna behöver endast ha med sig
badkläder och handduk.
Målet är att man efter dessa veckor ska
klara momenten i simmärket Baddaren
blå.

Ha ett riktigt skönt sportlov!
Anki och Jenny
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Klass 1
Det går undan och vi är redan framme
vid sportlovet och det blir skönt med
lite vila och återhämtning för alla. Efter
lovet kommer lärarstudenterna Hanna
och Louise till oss och det ser vi fram
emot!
SVENSKA
Efter sportlovet börjar vi med en
lässatsning i klassen, då alla kommer
att få läsa läslistor varje dag under tre
veckor. Målet är att alla kommer att
göra märkbara framsteg i läsningen.
MATEMATIK
Vi kämpar på och många förstår nyttan
med att kunna tiokompisarna när vi
räknar addition med tiotals-övergång
(t.ex. 8+5) då svaret ligger mellan 11
och 20. Vi ”fyller på” till 10 och sen
resten.
ENGELSKA
Namnen på veckodagar, månader och
årstider har vi tränat på samt att kunna
säga vad klockan är, hel timme.
Närmaste veckorna tränar vi på
alfabetsramsan, frukt och grönsaker.
SO
Livet för ca 100 år sen är det nya temat
vi arbetar med. Vi tittar på film,
samtalar, läser om och tittar på bilder
från förr. Spännande att jämföra livet
förr med hur vi lever nu och se
utvecklingen av några vardagliga
föremål.
NO
Framöver kommer vi att lära oss mer
om bondgårdens djur och i samband
med det ska vi öva på att skriva
faktatexter.
Trevlig helg!
Kattis och Christina
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Klass 2
Svenska.
Vi träna på att skriva berättelser. Det
är jobbigt att skriva men ju mer vi
tränar desto lättare går det.
Vi har tränat på substantiv och
adjektiv. Nu pratar vi om verb.
Matematik
Vi är snart klara med kapitel 2,
multiplikationstabellerna 3 och 4.
Vad är skillnaden mellan 3x5 och 5x3?
3x5 = 3 påsar med 5 kolor
5x3 = 5 påsar med 3 kolor.
Träna gärna hemma på att
automatisera tabellerna.
När vi börjar med kapitel 3 ska vi träna
på att räkna talen 0 till 1000.
SO
Vi arbetar med forntiden.
Istiden, Jägarstenåldern och
Bondestenåldern. Vi har sett en film
från Nordiska museet om istiden och
vilka djur som fanns då.

Bild
Vi har målat fina bilder med tulpaner i
glasvas. Vi har använt vattenfärg,
tuschpenna och oljekrita. Eleverna har
lärt sig måla bakgrund och framgrund.

Trevligt sportlov!
Helen och Elinor
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Klass 3
Matematik
Vi arbetar med geometri och lär oss
mer om vinklar, trianglar och
månghörningar.
Svenska
Vi fortsätter att träna läsning, olika
lässtrategier och läsförståelse. Vi
skriver kortare texter.
SO
Vi lär oss mer om forntiden och
bronsåldern.
Engelska
Senast har vi har lärt oss några ord för
instrument. Vi tränar på att prata
engelska och vi tränar ord/textförståelse genom hörövningar.
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Klass 4

Klass 5

Engelska
Vi har tränat på att översätta texter om
djur, och även skrivna egna texter om
djur från framför allt Storbritannien,
Nordamerika, Australien och Indien.

Svenska
Vi har börjat med att skriva lite
skönlitterära texter såsom sagor och
fabler. Vi har även kommit igång med
att läsa en gemensam bok i klassen
som vi kommer ha boksamtal om varje
vecka framöver.

Matematik
Vi jobbar just nu med tidsskillnader
och hur lång tid olika saker tar t ex en
bussresa.
Svenska
Förutom att fortsätta träna läsning och
läsförståelse, har vi haft fokus på
diktläsning. Vi kommer att skriva
dikter efter sportlovet.
SO
Vi fortsätter att arbeta med de fem
världsreligionerna. Närmast på tur står
hinduism och buddhism.

Engelska
Vi fortsätter vårt arbete i Magic! 5. Vi
lär oss om hur man använder vissa
grammatiska regler och fokuserar
mycket på att försöka prata bara
engelska på engelskalektionerna.
Matematik
Vi har börjat med vårterminens
matematikbok och det inledande
kapitlet berör decimaltal. Vi jobbar
med multiplikation, addition, division
samt subtraktion av decimaltal samt
hur man avrundar osv.
NO
Jag är så imponerad av faktatexterna
som klassen skrivit om sin respektive
vetenskapsperson. De blev så bra! Nu
har vi börjat med biologi och vi ska läsa
om kroppen med fokus på kroppens
organsystem.
SO
Vi håller på att arbeta med Vasa-tiden
och ska snart fortsätta med
stormaktstiden.
Hälsningar Elin och Tommy

