Skuttungeposten
NYTT KÖK PÅ GÅNG!
Vi är så glada att skolan håller på att
fräschas upp. Under v. 6-9 kommer
renovering av köket att pågå.
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FOLKTANDVÅRDEN
den 12/2 får F-klassen, åk 2 och åk 5
besök av personal från folktandvården.

SPORTLOV
Under v.8 är det lov men fritids är
öppet för de som anmält behov av
fritids.

TEATER I BYGDEGÅRDEN
Fredagen den 14 februari kommer
teatergruppen Tio fötter med
föreställningen "Det var en gång en..."
Det kommer att bli två föreställningar,
en för röda huset och en för gula
huset.

Skolsköterskan
finns på plats i
Skuttunge på fredagar.

VINTERDAG 6/3
I år blir det tyvärr ingen utedag med
skridsko- och skidåkning men vi
kommer att göra andra uteaktiviteter
istället. Tänk på bra kläder efter väder
då vi är ute under hela förmiddagen.

Nästa Skuttungepost kommer
den 6/3!

Röda huset
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F-klass
Hej
Hos oss i förskoleklassen lyser flitens
lampa. Eleverna jobbar på med stor
iver och arbetsglädje.
Läxan de fick var uppskattad och alla
fick berätta om sitt namn inför klassen.
Nästa kapitel i boken Lyckostjärnan
handlar om att sova över och att ha ett
gosedjur. Läxan den här gången blir att
ta med och berätta om sitt eget
gosedjur. Här i skolan kommer
eleverna att få skriva en kort text om
sitt gosedjur på ipad/dator.
TEATER
Fredag den 14/2 får vi besök av
teatergruppen tio fötter. Mer info. på
framsidan.
FOLKTANDVÅRDEN
Onsdag 12/2 kommer
folktandvården på besök
och lär oss mer om hur vi
ska sköta våra tänder.
SIMSKOLA/VATTENVANA
Som vi skrivit tidigare så kommer
Fyrishov att tillhandahålla
undervisning i vattenvana/simskola
vid 5 tillfällen under våren. Vi åker på
torsdagar v.10-14 och eleverna behöver
ha med sig badkläder och handduk. Vi
åker från skolan 10.00 och är åter
ca.12.00. Buss hämtar och lämnar vid
skolan. Efter undervisningsveckorna är
målet att alla
elever klarat
simmärket
”Baddaren blå”.

Trevlig helg och ett skönt
sportlov önskar Anki, Jenny,
Elinor

SPRÅKGRUPPEN
Nu har vi kommit igång med nya och
gamla rutiner. Elinor har eleverna har
börjat lära känna varandra.
Svenska
Vi arbetar ständigt med nya ord och lär
in dem på olika sätt. På
måndagsmorgon har Elinor alltid
lektion och jobbar med en s.k.
fyrfältare. Här lär man in orden på fyra
olika sätt genom att rita och skriva. Vi
skriver även upp nya ord på en
ordbank i klassrummet. Kika gärna in
och prata om orden hemma också!
Matte
På matten har vi olika övergripande
teman som vi tränar på gemensamt.
Just nu har vi arbetat mycket med
längd. Nu har vi så smått börjat prata
om volym.
NOMP
De flesta eleverna har NOMP-läxa och
tycker att det är roligt. Vi har gjort en
gemensam NOMP-burk där alla
NOMPPIX (poäng man samlar) samlas
ihop. När burken blir full ska vi ha en
gemensam belöning i form av filmmys. Om man vill kan man jobba extra
med NOMP hemma. Välj då ”Öva
matte” i vänstra spalten.

Med vänlig hälsning
Malin, Sofia och Elinor

Röda huset
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Åk 1

Åk 2

Det går mot ljusare tider, vilket känns
härligt!

SO
Arbetsområdet om Sverige har nu
avslutats med en kahoot. Nästa vecka
pratar vi om hållbar utveckling och hur
vi kan arbeta för att bättre ta hand om
vår miljö.

SVENSKA
Efter att vi har skrivit en gemensam
text och gått igenom textens olika
delar, fortsätter arbetet med att
eleverna ska få skriva egna texter
tillsammans i par. Ser fram emot alla
spännande berättelser!
MATEMATIK
Automatiseringen inom
talområdet 0-10 i addition och
subtraktion är grundläggande för att
underlätta att räkna inom högre
talområden. Vi övar på olika sätt
genom mattekort, Ipad och dator i
skolan samt genom NOMP-läxan.
SO/VÄRDEGRUND
Vi har pratat om vänskap och om
vänliga saker att säga till varandra.
NO
Arbetet med året är snart avslutat.
Eleverna visar sina kunskaper muntligt
och vi prickar av på deras lista.
Framöver arbetar vi med enkla
ritningar och olika enkla tekniska
lösningar.
TEKNIK
Vi arbetar i par och det
handlar mycket om ordning.
struktur och samarbete. Varje vecka får
paret en ny låda att arbeta med och
göra en enkel dokumentation kring
detta.
Trevlig helg!
Kattis, och Christina

MATEMATIK
Nu jobbar vi med hela analoga klockan.
Det är bra att kunna 5:ans
multiplikationstabell när vi räknar fem
minuter mellan siffrorna på urtavlan.
Veckans NOMP görs hemma eller i
skolan. Varje vecka finns övningar
under rubriken uppdrag där.
SVENSKA
Vi lär oss nu ordklassen verb och
utvecklar meningarna så de innehåller
fler ord. Det är stor glädje i skrivandet.
Många har skrivit bokrecensioner och
berättat för klassen om sina lästa
böcker. Vi har egen läsning varje
morgon utom måndagar.
ENGELSKA
Här jobbas det med klockan på
engelska.
Besök i klassen
Tisdag den 11/2 får vi besök av en
student från speciallärarutbildningen
på Uppsala Universitet som kommer
att titta på lärarens undervisning.
FOLKTANDVÅRDEN
Onsdagen 12/2 får åk 2
besök från folktandvården.

Hälsningar Anna, Marie och Elinor

Gula huset
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KLASS 3

KLASS 4

Barnen arbetar flitigt och vi laddar nu
det sista inför nationella proven som
börjar veckan efter sportlovet.

MATEMATIK
Just nu arbetar vi med kapitel 2 och lär
oss om decimaler samt repeterar
uppställning. Nästa vecka kommer vi
starta nytt kapitel och då öva på
längdenheter samt att omvandla
mellan olika enheter.

Matematik
Vi arbetar med kapitel 2 som handlar
om både den analoga och digitala
klockan. Vi tränar också på gamla
nationella prov i matematik så vi kan
vara lite förberedda på hur dem kan se
ut.
Svenska
Vi tränar på att både läsa och skriva
berättande texter och faktatexter. Vi
tränar även på gamla nationella prov i
svenska. Fadderverksamhetsarbetet
har vi tillsammans med F-klassen och
vi kommer starta upp med att läsa
olika faktatexter om vilda djur i
Sverige. Vi kommer även har olika
lekar tillsammans.
NO/SO
Vi fortsätter arbeta med värdegrund
och här arbetar vi med olika ljud.
Barnen lär sig en ramsa om haren
Herman. Vi har läst om blandningar
och lösningar, vad är en blandning
eller en lösning? Vatten. Vad ska man
inte spola ner i toaletten? Hur går
vattnets väg från vattenverket till
kranen eller från handfatet till
reningsverket?
Engelska
Vi tränar på olika engelska dialoger om
månader exp. When’s your birthday?
Vi sjunger och ramsar.
Trevlig helg!
Helen, Tommy och Rossi

NO
Jag har gjort ett inlägg på unikum med
bilder på elevernas termosar, kika
gärna in där. Nu avslutar vi tekniken
för denna gång och återkommer senare
i vår. Nu ska vi gå över till biologi och
matspjälkningssystemet.
SVENSKA
I svenska har vi avslutat avsnittet med
instruerande texter och alla har visat
sina filmer. Eleverna tyckte det var
väldigt kul och har arbetat bra, så detta
gör vi om! Nu ska vi öva på att skriva
faktatexter, läsförståelse samt
grammatik.
SO
Vi fortsätter att arbeta med
världsreligionerna. Vi har hittills lärt
oss mer om judendom och kristendom.
Sedan kommer vi att fortsätta med
islam, hinduism och buddhism.
ENGELSKA
Vi kommer framöver att arbeta med att
översätta låttexter. Vi kommer att
arbeta i grupp med det.
Hälsningar Sofia O, Anna, Sofia S,
Alexander och David

Gula huset
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KLASS 5
ENGELSKA
Anna Östlund kommer att undervisa i
engelska under resten av vårterminen.
Vi fortsätter att lära oss nya ord och
fraser som vi sedan använder i tal och
skrift.
MATEMATIK
Vi jobbar för närvarande med att lära
oss mer om decimaltal, repeterar bråk
och stora tal. Vi kommer under tisdag
vecka 7 ha ett mindre prov på de delar
vi just gått igenom. Vi tränar inför
detta i skolan.
NO
Vi ska nu påbörja fysik och där ska vi
jobba med krafter.
SVENSKA
Vi fortsätter att arbeta med
läsförståelse och skrivande. Vi har
precis börjat med att skriva berättelser
till historiska bilder
SO
Vi är nästan klara med Vasatiden och
kommer sedan att lära oss mer om
Stormaktstiden, som vi kommer att
arbeta med ett par veckor efter
sportlovet.

Hälsningar Anna, Sofia O, Alexander,
Sofia S och David
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