Skuttungeposten
SKOLA 24
Vi vill påminna er alla att
sjukanmäla ert/era barn
varje dag då barnet är
hemma innan kl. 08.00.
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Studiedag den 25/3,
fritids har öppet.

PÅSKLOV
V. 15 har skolan stängt men fritids är
öppet för de som har anmält
omsorgsbehov, glöm inte att anmäla
om ditt barn ska vara på fritids.

SKOLSKÖTERSKAN
.. är hos oss på fredagar om inget
annat meddelas.
NATIONELLA PROV
Vecka 14 börjar vi med
utvecklingssamtalen. Samtalen kommer
att hållas dagtid. Mer detaljerad
information kommer från klasslärare.
Tider för samtalen bokar ni i unikum.
Samtalet kommer endast att beröra
elevens kunskapsutveckling.
OBS! Alla elever slutar kl. 13.20
alla dagar vecka 14.

KLÄDER
Glöm inte att ta hem vinterkläder,
skridskor mm. Fyll på med vårkläder
och överdragsbyxor samt stövlar.

Åk 3 har nationella prov från den 14/3
till den 20/5, vecka 11-20. Ingen
ledighet kommer att beviljas för åk 3
under denna tid.

TACK!
Ett stort tack till alla som har hjälpt
till att spola och ploga isen på skolan.
Eleverna har haft rastaktivitet varje
dag.

Titta igenom kartongen med
kvarglömda kläder. De kläder som blir
kvar kommer skänkas bort.

Nästa skuttungepost
kommer torsdag 22/4.
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F-KLASS

ÅRSKURS 1

Nu börjar vi ana vårens ankomst med
ljusare kvällar och behagliga
dagstemperaturer.
Ta gärna med tunna överdragsbyxor
och någon typ av gympaskor.

Solen börjar äntligen värma skönt och
det känns härligt med lite längre dagar.
Arbetet i skolan flyter på fint och vi har
varit många vuxna i klassen de senaste
veckorna. Lärarstudenterna lämnar oss
på tisdag för att återgå till studierna.

Vi fortsätter att åka till Fyrishov för
simundervisning/vattenvana. Det har
fungerat väldigt bra både med
bussresorna och badet.
VÅREN
Vi börjar arbeta med våren och kommer
att lära oss om djur och växter som är
typiska för årstiden.
UTVECKLINGSSAMTAL
Vårterminens utvecklingssamtal startar
under v.14. Samtalen sker på plats här i
skolan.
Ni förbereder er för samtalet genom att
gå in i Unikum och fylla i under fliken
min övriga utveckling.
Tidsbokningen sker även den i Unikum
FÅGLAR
Vårt arbete med fåglar blev väldigt
lyckat.

UTVECKLINGSSAMTAL
Vecka 14 är det samtal i skolan. Tider
att boka kommer att finnas i Unikum.
Det kommer ett meddelande när det är
dags att boka.
SVENSKA
Vi har läst listor med ord varje dag i tre
veckor och det känns som läsningen går
framåt på alla håll! Fortsätt att läsa
mycket hemma, läsläxan flera gånger
och gärna egna böcker.
MATEMATIK
Vi arbetar med subtraktion med
tiotalsövergång, t.ex. 15-7, och strategin
är att minska till 10 och sen resten. Så
småningom kommer vi att lära oss mer
om att mäta längd.
SO
Förutom värdegrundsarbetet som hela
tiden fortgår sker högläsning ur boken
”Barnen på Björklunda gård”, om livet
för ca 100 år sen.
NO
Arbetet med livet och djuren på
bondgården har startat. Målet är att
lära sig ord och begrepp,
djurfamiljerna och att läsa om och
skriva en enkel faktatext om ett djur.

Jenny och Anki

Trevlig helg!
Kattis och Christina
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ÅRSKURS 2
Våren är i antågande med värme och
fågelkvitter. Det känns härligt!
UTVECKLINGSSAMTAL
Samtalen i åk 2 genomförs under vecka
14. Alla samtal sker under dagtid och ni
bokar tiderna i Unikum. Tiderna läggs
ut under vecka 12 eller 13.
SVENSKA
Vi kommer börja arbeta med
beskrivande text om olika yrken. Finns
det någon av er som vill komma och
prata en kort stund om ert yrke så hör
av er till mig.
MATEMATIK
I matte fokuserar vi på att öka
automatiseringen inom talområdet 020 i addition och subtraktion. Det
underlättar verkligen att kunna så
mycket som möjligt utantill när man
räknar i matteboken.
SO
Istiden och stenåldern är temat vi
arbetar med just nu. Ett spännande
arbetsområde. Vi tittar på film, läser,
pratar och arbetar med våra
stenåldershäften.
BILD
Tränat på att
måla 3D-låda.

Trevlig helg
och Glad påsk!
Helen och Elinor
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ÅRSKURS 4

ÅRSKURS 5

ENGELSKA

SVENSKA

Vi förbereder och tränar på att muntligt
berätta om ”My favourite
interest/sport/hobby”.

Arbetet med skönlitterära texter
fortsätter och klassen håller just nu på
att skapa en ”kapitel”-bok. Vi fortsätter
också med våra boksamtal berörande
Eldens Hemlighet vilka är väldigt
spännande att ta del av.

MATEMATIK
Vi jobbar med de fyra räknesätten och
har just nu fokus på kortdivision.
SVENSKA

ENGELSKA

Vi har skrivit dikter i skolan på lite olika
sätt. Vi har nu jobbat lite extra med
lässtrategier. Vi kommer även att skriva
berättelser lite längre fram.

För tillfället pausar vi med Magic! 5 och
fokuserar på uttal och att samtala. Detta
gör vi i form av små teatersketcher som
eleverna så småningom ska få visa upp
inför klassen.

SO

MATEMATIK

Vi är klara med religion för denna
termin och går nu över till historia. Vi
arbetar för närvarande i grupper där vi
repeterar vikingatiden. Efter det
kommer vi att lära oss mer om
Medeltiden och Vasatiden.

Klassen har precis gjort klart kapitel 1 i
vårens mattebok och nu har vi precis
börjat med procenträkning.
NO
Arbetet med kroppen fortsätter. Hittills
har vi avhandlat huden, skelettet och
musklerna och vidare kommer eleverna
bland annat lära sig om hjärta och
lungor samt nervsystemet.
SO
Vi håller på att arbeta med
stormaktstiden och framåt påsk ska vi
börja jobba med Europa.
Hälsningar Elin och Tommy

