Skuttungeposten

Teatergruppen ”tio fötter” har besökt
skolan. De spelade teater utifrån kända
fabler. Det var mycket uppskattat av
eleverna.
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Skolsyster hälsar att hon kommer
inte att vara i Skuttunge dessa två
datum fre 20/3 och fre 8/5.

Utvecklingssamtalen kommer att
pågå under v. 16-19
En inbjudan kommer senare från ditt
barns ansvarslärare.

fredag 20/3
Vi vill vara med och uppmärksamma
”rocka sockorna-dagen”. Vi
uppmuntrar alla lärare och elever att ta
på sig olika strumpor den dagen.
Vad är ”Rocka sockornadagen?
Den 21 mars är den officiella
Downs syndromdagen. Datumet är
valt eftersom personer med Downs
syndrom i nästan alla fall har 3
exemplar av kromosom nummer
21.
Genom att ta på sig olika strumpor
visar man att man står upp för och
hyllar olikheter.

PÅSKLOV under vecka 15
Skolan har lov men fritids är öppet för
de som anmält behov för sitt barn.

Nästa Skuttungeposten kommer
den 27 mars!

Röda huset
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F-KLASS

SPRÅKGRUPPEN

Vi börjar ana vår i luften och det
betyder att vi kommer att tillbringa
mer tid ute i skogen. Hjälp oss att se till
att det finns kläder för alla väder på
hyllan.

Eleverna har kommit tillbaka efter
sportlovet med ny energi trots att en
del har varit sjuka. Idag, fredag, har vi
varit ute och fått massor av frisk luft
och lekt roliga lekar med alla elever på
skolan. KUL!

SKRIVANDE
Den här veckan har många hunnit
börja skriva sina texter om sitt
gosedjur som de berättade om för
några veckor sedan. Vi inledde genom
att skriva en gemensam text på Ipaden
där alla kunde se hur orden växte fram
på filmduken medan vi skrev.
Vi skriver i en app som heter skolstil
där man får höra ljuden till
bokstäverna när
man skriver och får
den färdiga
meningen uppläst.

MATEMATIK
I mattearbetet jobbar vi nu med att
dela upp tal på olika sätt. Det gör vi
genom att arbeta konkret med olika
material för att sedan avsluta med ett
arbetsblad. Vi tränar också på
ordningstalen, det är lite
klurigt så träna gärna
hemma.

SIMNING
När ni läser detta så har vi hunnit med
vårt första besök på Fyrishov, vi
fortsätter ytterligare 4 veckor.

Matte
Under några veckor har vi arbetat med
olika mått såsom liter, dl, matsked och
tesked. Det är mycket att hålla reda på
och låt dem gärna vara med och baka
hemma så får de lite praktisk
erfarenhet.
Svenska
Under sista tiden har vi jobbat ganska
mycket med Pilen och Bågen. Eleverna
tränar på språket på olika sätt.
Eleverna gillar det eftersom det är så
varierat. En annan favorit är vår
högläsningsbok ”Handbok för
superhjältar” med ett härligt bildspel
som lockar dem att följa med i
berättelsen.
Nationella proven
Under de kommande veckor kommer
vi att genomföra de nationella proven i
svenska och matte för treorna. Det är
roliga och stimulerande uppgifter som
vi tror att de kommer gilla. Det kan
komma att påverka de andra eleverna
som eventuellt behöver vara lite mer i
sin stora klass.
Med vänlig hälsning

Trevlig helg
Anki, Jenny och Elinor

Malin, Sofia och Elinor
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KLASS 1
I skrivande stund känns det
som om våren är långt borta…
men vi längtar!
SVENSKA
Arbetet fortsätter med bokstavsjobbet
via Bågen och skrivande. De första
berättelserna är färdiga och några har
läst sina berättelser för klassen eller
fått berättelsen uppläst. Eleverna
inspirerar varandra.
MATEMATIK
Vi har så smått börjat arbeta med hur
man går tillväga när man löser
problem/texttal i matte. Det finns en
modell som eleverna får lära sig att
använda. Vi har också pratat om
tiotalsövergångar, att fylla på till tio.
VÄRDEGRUND
Under de senaste veckorna har vi
arbetat med temat att vara en bra
kompis. Eleverna har haft hemliga
kompisar (fråga era barn om hur det
går till). Vi har också lottat en kompis
att leka med en stund på lunchrasten.
Båda aktiviteterna har varit
uppskattade.
SO
Ett spännande arbetsområde framöver
kommer att handla om livet förr och
nu.
NO
Vi har tittat på tekniska lösningar i
vardagen och utvecklingen inom några
vanliga vardagssysslor. Under veckan
som gått har vi lärt oss lite mer om
kraft och rörelse bl.a. tyngdkraft och
friktion.
Trevlig helg!
Kattis, och Christina
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KLASS 2
Det är ljusare nu och vi
har sett hur knopparna växer och hört
fågelsången i Skuttungeskogen.
Underbart!
SVENSKA
Vi har läst olika fabler och arbetat med
läsförståelse. Vi arbetar också med
stavning och har denna vecka jobbat
med ng-ljudet.
SO
Nu har barnens filmer om skräpet de
plockade redovisats. Fram till
påsklovet kommer vi att arbeta med
istiden och stenåldern. Vi startade det
nya arbetsområdet med att leta spår
från förr i tiden vid Skuttunge kyrka.
Både groparna där man gjöt
kyrkklockor såg vi och gick runt muren
och de gamla lindarna som står vid
grinden. Barnen gör sin egen bok med
faktatexter och bilder. Det är mycket
spännande att se på filmer och bilder.
Vi läser just nu högläsningsboken Den
magiska trädkojan ”Iskalla äventyr” av
Mary Pop Osborne.
MATEMATIK
Vi försöker hålla tiden aktuell trots att
vi fortsätter arbeta med multiplikation
igen. Vi jobbar med
multiplikationstabell 3 och 4. Det är
jättebra om ni tränar hemma på
nomp.se eller genom andra spel.
ENGELSKA
Nu övar vi på att prata om känslor i
enklare övningar.
Hälsningar Anna, Marie och Elinor

Gula huset
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KLASS 3

KLASS 4

Information om nationella prov har
skickats hem i ett kuvert till alla er
vårdnadshavare. Vi startar upp på
måndag och därefter kommer
provdagarna ligga på onsdagar och
torsdagar.

MATEMATIK
Klassen jobbar vidare med kapitel tre
som handlar om olika vikt- och
längdenheter. Vi lägger dessutom extra
krut på problemlösning.

Matematik
Vi har arbetat med både den analoga
och digitala klockan. Vi har börjat
arbetet med olika geometriska figurer,
statistik och diagram.
Svenska
Vi har fortsatt arbetet med pilen vilket
uppskattades av eleverna. Vi tränar på
att skriva faktatexter genom GOTW
och berättande texter.
NO/SO
Vi arbetar mycket med hur vi är en bra
kompis. Vi har arbetat med ljud, vilka
ljud vi hör när det exempelvis är tyst.
Engelska
Vi fortsätter att arbeta med What’s Up,
där vi arbetar i par med frågor och
svar. Vi sjunger och ramsar.

Trevlig helg!
Helen, Tommy och Rossi

NO
Just nu lär vi oss om matens väg
genom kroppen och vad som händer
vid de olika delarna. Vi läser, svarar på
frågor, ser på film och eleverna förhör
sig själva med hjälp av programmet
wordwall.net. Se unikuminlägg.
SVENSKA
Vi arbetar vidare med fabler och i
veckan skriver vi egna samt ritar bilder
till. Vi har läst, läst högt, tittat på,
skrivit, arbetat med verb, talstreck,
kommatering och mycket annat med
fabler som utgångspunkt.
SO
Vi jobbar vidare med religion och har
snart lärt oss mer om de fem
världsreligionerna. Efter det kommer
vi att arbeta med historia – vikingatid
och första delen av medeltiden.
ENGELSKA
Vi fortsätter att lära oss nya ord och att
skriva allt mer engelska. Vi har lärt oss
en del frukostord och även hur man
säger klockslag på engelska.
BILD
Vi har arbetat med att göra olika
mönster kopplat till hinduismen. Vi
fortsätter med att göra bilder till våra
fabler som vi har skrivit.
Hälsningar Anna, Sofia O, Sofia S,
Alexander och David

Gula huset
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KLASS 5
BILD
Vi har arbetat med filmomslag och
distansbilder. Nu fortsätter vi med
temat väder där vi ska skapa ett
väderfenomen.
ENGELSKA
Vi fortsätter att lära oss nya ord och
uttryck. Vi tränar på att skriva engelska
lite mer och även träna mer
hörförståelse.
MATEMATIK
Vi jobbar vidare med statistik och
bekantar oss med olika typer av
diagram. Nästa moment är medelvärde
och sannolikhet innan vi påbörjar
nästa kapitel som behandlar mätning.
NO
Vi fokuserar nu på fysik där vädrets
krafter står i centrum. Närmast ut är
värme och kyla där vi även får lära oss
mer om partikelmodellen.
Hälsningar Anna, Sofia O, Sofia S,
Alexander och David
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