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ETT STORT TACK
… från all personal för presenten vi fick
vid skolavslutningen! Vi vill också
tacka för de fina bänkarna som Hemoch skolrådet fixat till vår grillplats!

HÄLSOVECKOR
Vecka 38 och 39 har vi våra
hälsoveckor, då vi lär oss
mer om bl.a. kroppen, kost,
rörelse och sömn.

RÖRELSE UTE
Måndagar, onsdagar och fredagar
kommer alla klasser att starta dagen
ute med olika rörelseaktiviteter i 20
minuter.

SKOLJOGGEN
Vi tänker springa, jogga och gå så
mycket vi orkar fredag 22 september.
Skollunchen serveras ute den här
dagen.

KLÄDER
Då vi är en hälsofrämjande skola,
försöker vi vara ute så mycket som
möjligt. Vi blir väldigt glada om alla
elever har kläder och skor
för utevistelse.
Upplevelsen blir roligare
om man är varm och torr!
Märk alla ytterkläder,
tröjor, koftor m.m. med namn!
LÄSLÄXOR
Nästa vecka börjar vi med läsläxa i alla
klasser åk 1-5. Läxan
delas ut på måndagar.
LÄXTID
Skolan erbjuder tid att
få läsa läxan i skolan efter skoltid.
Åk 1-2 på tisdagar kl. 13.20-14 i 1:ans
klassrum. Åk 3-5 på måndagar
kl.13.20-14 i 4-5:ans klassrum.
FÖRÄLDRAMÖTE
Välkomna till föräldramöte onsdagen
den 13 september! Vi startar i
respektive klassrum kl.18-19 och
avslutar med ett gemensamt möte för
hela skolan i 4-5:ans
klassrum
kl.19- ca 19.30.

SKOLFOTO
Fredag 15 september
kommer skolfotografen.

VÄRDEGRUND
September månads ord är
respekt/hänsyn och vi kommer att
träna på att uppträda sportsligt.

SKOLSYSTER
… finns på plats på fredagar om
inte annat meddelas.

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
… kommer fredag 22 september. Den
delas ut med 2-3 veckors mellanrum,
ett ex./familj. All gemensam
information för skolan står på
framsidan. Varje klass har dessutom en
egen spalt med information. Ta för
vana att läsa den noga, då i stort sett all
information från skolan lämnas denna
väg. Den finns även på hemsidan,
www.skuttungeskola.se
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Hej!

Hej allihopa!

Nu har vi avverkat skolstarten med allt
vad det innebär av pirr i magen och
nyfikenhet. Den första tiden kommer
vi att använda till att lära känna
varandra och närmiljön. Vi leker
ute och inne, pratar rutiner och regler
tränar på varandras namn m.m.
Arbetet i förskoleklassen genomsyras
av att lära sig under lekfulla former och
handlar till stor del om förberedande
läs, skriv och matematikarbete.

Som alltid vid terminsstarten, är det
mycket som är nytt, ovant och kanske
också ibland lite oroligt, främst för
våra tre ”nya” elever, men även för
dem som gått i språkgruppen tidigare.
Nya rutiner tar lite tid, liksom tillfällen
för barnen att bekanta sig med vår nya
logoped, Sofia!

INFORMATION
Den mesta informationen kommer via
Skuttungeposten men viss information
kommer att fås genom Unikum och genom
en länk på hemsidan kan Ni logga in med
hjälp av mobilt bankid.

FÖRÄLDRAMÖTE
Onsdag 13/9 kl. 18.00 är Ni välkomna
på föräldramöte. Mellan kl. 18.00-19.00
är vi i klassrummet (loftet). Sen kommer
vår rektor Kristina Söderlund med lite
information.

HÖRSELTEST
Måndag 18/9 kl. 8.15 kommer skolsköterskan
Karin att genomföra en hörseltest på
eleverna. Ni föräldrar får gärna närvara
men det är ej nödvändigt.

EXTRAKLÄDER
Se till att Era barns lådor är fyllda med extra
kläder nu när det blir kallare och våtare.
Regnkläder och stövlar är bra att ha med
då vi är ute i alla väder!

Trevlig helg önskar personalen i
Röda huset!!!

GEMENSKAP
Vårt allra viktigaste arbete så här i
början, är att ge alla en känsla av
gemenskap och trygghet samt att alla
uppfattar skolans regler och den
värdegrund som vi vill skall råda. Det
blir ofta i form av samtal, lekar eller
spel, ute och inne. Värdegrundsordet
”Hjälpsamhet” hamnade hos oss i
några små rollspel, ett arbetssätt som
vi ofta använder. Under september
jobbar vi återkommande med att ta
hänsyn till andra, både vuxna och
kompisar.
RÖRELSE
Det ska bli roligt och intressant att se
om vi kan öka koncentration, minne
och förmåga med våra regelbundna
rörelsepass tre gånger i veckan. Vi vill
ju bli ”Hjärnstarka!”
VARDAGSARBETE
Vi tänker förstås hela tiden på vårt
extra språkliga fokus; mycket muntligt
och bildmässigt arbete, TAKK
(handtecken) och tid att tänka och
uttrycka sig, men vi har naturligtvis
också vanligt läs-, skriv- och
matematik-arbete på olika sätt. Vi
hoppas att ni hör av er med era egna
idéer och reflektioner! Ta chansen att
kommunicera med oss genom
kontaktboken och försök också ta itu
med att regelbundet titta in i
”Unikum”….!
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KLASS 1

Hej föräldrar!
Vi hade en bra första dag i ettan med
Värdegrundssamtal, lek ute och inne.
Vi arbetar mycket med gruppkänsla för
att få en fin sammanhållning.
Månadens värdegrundsord är
hjälpsamhet och passar bra så här i
början på läsåret. Det är Helen Mård
(klasslärare) och Tommy Hiltula
(resurs) som arbetar i klassen.
SKOLARBETET
Förutom att arbeta med värdegrund
och rutiner så här i början på läsåret
kommer vi repetera alfabetet och
grundläggande taluppfattning, främst
inom talområde 0-10. Vi har redan kört
igång skolarbetet lite smått då barnen
är väldigt arbetssugna. Vi får hjälp av
Rosi-Anne (speciallärare).
SAMLAD SKOLDAG
Anna Kristoffersson kommer att ha
eleverna i samlad skoldag (SS) vid flera
tillfällen per vecka. Hon kommer även
att ha barnen i musik på fredagar.
IDROTT
Eleverna kommer att åka buss till
Björklinge skola för att ha idrott.
Idrotten ligger på tisdagar eller
torsdagar, se schema. Erik Eriksson är
idrottslärare.
TEKNIK
Anna Nordling har teknik och började
med att prata om vad det är.
ENGELSKA
I årskurs 1 börjar vi med att lära oss
prata och lyssna på engelska.

Trevlig helg!
Helen, Tommy och Anna.
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KLASS 2
Hej föräldrar!
Det är så fantastiskt roligt att vi är
igång igen! Vi har ett stort luftigt
klassrum i gula huset och vi är alltid
två ”fröknar” i klassrummet. Det känns
toppen!
UPPSTART
Vi har jobbat mycket med vår
värdegrund, bland annat genom att
prata om hur man är en bra kompis. Vi
har tittat på Rättens riddare som
handlar om alla barns rättigheter, och
även gått igenom vår
likabehandlingsplan. Det absolut
viktigaste i skolan är att det är en plats
där alla kan må bra och utvecklas efter
sin egen unika förmåga.
SKOLARBETE
Vi har kommit igång med ”Pilen” som
är ett svenskmaterial och fortsättning
på ”Bågen”. Det bygger på att barnen
hela tiden får vara aktiva, med ett
varierat arbetssätt. Vi har myst en del
med högläsning också och barnen är
som vanligt sugna på att göra egna
sagoböcker. På matten har vi kommit
igång och jobbat med tiotal och ental
och talen upp till hundra. Träna gärna
att räkna till 100 med era barn om de
känner sig osäkra.
LÄXOR
Nästa vecka kommer läsläxan hem, det
blir läseboken ”Diamantjakten” som är
fortsättningen på ”Den magiska kulan”.
Det blir inga frågor att besvara i år,
utan barnen ska istället förbereda en
egen (gärna klurig) fråga på texten att
ställa till sina klasskompisar.
Matteläxan i år kommer att bli
”Nomp”, som görs på Ipad eller dator.
Mer information kommer.
Trevlig helg! Hälsningar Elinor och Åsa
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KLASS 3 – 4

Skolstarten har gått fint och eleverna
verkar glada och nöjda med att få börja
skolan igen. Inskolningsveckorna är nu
till ända med mycket
information och rutiner
som ska falla på plats.
SCHEMA
Det följer med ett schema med denna
Skuttungepost, så att ni ser start- och
sluttider, slöjd- och idrottstider m.m.

LÄRARE I KLASSEN
Anna Nordling har no/teknik. Anna
Kristoffersson har musik. Erik
Eriksson har idrott. Jan Rosenlund har
träslöjd och Hanna Westergren har
textilslöjd. Kattis har övriga ämnen.
Speciallärare är Rosi-Anne Bergling.
Resurs är David Andrade.
NO/TEKNIK
I tekniken har vi startat upp med att
prata om vad Teknik är och
i No har vi börjat jobba med "Material
och ämnen i vår omgivning".
LÄXOR
Vi börjar med läsläxa
vecka 35. Läxorna delas
ut på måndagar och
lämnas in på fredagar.
IDROTT
Eleverna har idrott utomhus ett tag
framöver. Tänk på att
ha lämpliga kläder för
att vara ute. Vecka 39
börjar det inomhus.
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KLASS 5
Vi har haft en positiv start på terminen
med glada elever. Klassen är van vid
varandra sedan tidigare – det är bara
jag som ibland”missar”; som
häromdagen när jag inte tänkte på att
4:an inte haft gympa i ”sporthallen”
tidigare – men det kom ju fram så vi
kunde förbereda. Rutinerna kommer
vartefter och vi blandar med andra
aktiviteter.
SKOLARBETE
Vi har börjat med sv, ma och eng i
lagom portioner. I SO kommer vi börja
med Europa och geografi-begrepp t.ex.
väderstreck och naturtyper. I tekniken
har vi startat upp med att prata om vad
Teknik är och i NO har vi börjat jobba
med "Väder"(meterologi).
BARNOMBUDSMANNEN
I onsdags var representant för
Barnombudsmannen och hälsade på i
klassen. När jag skriver det här så vet
jag inte vad som togs upp – så det ska
bli spännande att höra.
LÄXOR
Nästa vecka börjar vi med läsläxa - ett
något förändrat upplägg än tidigare:
Det är ett häfte/protokoll som följer
med boken hem i en plastficka. Vi har
gått igenom i klassen innan läxan
kommer hem – på måndag. Vartefter
veckorna går förtydligar vi om det är
något ni undrar över. Det som är
viktigt är att alla har någon form av
bok att läsa i – en kapitelbok. Antingen
har man lånat en i skolan eller så tar
man en bok som man har hemma.
Trevlig helg!
Kattis, Christina, Marie och
David

