Skuttungeposten
SKUTTUNGEPOSTEN
… kommer att finnas i UNIKUM
fr.o.m. nästa nummer. Den kommer
inte att delas ut i pappersform i
fortsättningen.
UNIKUM
Se till att ni som föräldrar kan logga in
i UNIKUM för att ta del av information
från skolan t.ex. Skuttungeposten,
samt inför utvecklingssamtalen. Om
det uppstår problem med
inloggningen, vänd er till klassläraren.
UTVECKLINGSSAMTALEN
… genomförs vecka 41-43.
Inför samtalen kommer ni
att få svara på frågor
hemma tillsammans med
ert barn, med hjälp av ”glada gubbar”.
Detta ska ni göra i UNIKUM under
Samtalet, Min övriga utveckling.
UTEDAG 4 OKTOBER
Onsdag 4 oktober kommer vi att ha
uteaktiviteter hela förmiddagen och
även äta lunchen ute.
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!
TEATER 12 OKTOBER
Under årets Skapande skola projekt får
vi besök av teatergruppen Tio fötter
med föreställningen ”Men mormor”.
Eleverna kommer också att få delta i
workshops i respektive klass.
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FÖRÄLDRAMÖTET
Rektor Kristina Söderlund informerade
om en kostnadsfri skola, vilket bl.a.
innebär att vi från skolans sida inte får
be eleverna att ha frukt/matsäck med
sig till skolan. Vidare kan inte skolan
kräva att eleverna ska ha med sig
speciell idrottsutrustning som t.ex.
skridskor.
HÄLSOVECKOR
Vi har en hälsovecka kvar med olika
hälsoaktiviteter. På måndag 25
september serverar vi frukost i skolan.
En mysig start på dagen som verkligen
brukar vara uppskattad!
STUDIEDAG
Fredagen den 29 september är det
studiedag och eleverna har lov.
BOKBUSSEN
… kommer onsdag 11 oktober.
Kom ihåg lånekort och böcker!
VÄRDEGRUND
Oktober månads ord är
medmänsklighet och vi
kommer att träna på att visa
att man tycker om någon.
SKOLSYSTER
… finns på plats på fredagar om
inte annat meddelas.

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
… kommer fredag 13 oktober via
UNIKUM.
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FRUKOST I SKOLAN
Den 28/9 kl. 8.00 äter vi gemensam
frukost klassvis här i skolan. Då kan
man sova lite längre och äta här i
skolan. Vidare kommer vi att fortsätta
tala om vad hälsa är.

Nu börjar våra dags- och veckorutiner
tar form. Barnen är duktiga på och
hjälpta av att tolka sina bordsscheman
för att komma till olika lokaler,
personer och sysslor. Och det är
minsann inte så enkelt…!

KLÄDER
Nu känns det att höstkylan kommit.
Även om dagarna är fina så behövs
överdragsbyxor, vantar och mössor. Se
till att fylla på med extrakläder i
lådorna. Även regnkläder och stövlar
behövs.

RÖRELSE OCH HÄLSA
Våra rörelsepass på måndagar,
onsdagar och fredagar, upplevs som
positivt av de flesta. En del behöver lite
peppning för att komma igång, så det
är bra om ni därhemma frågar,
förklarar och talar positivt om syftet koncentration och minne.

HÖST
Denna vecka har vi börjat prata om
hösten och vad som händer i naturen.
Svampar har vi varit ut och plockat i
skogen och svampens delar har vi lärt
oss. Fina svampteckningar finns att
beskåda i lekrummet.
MATEMATIK
I matematik har vi arbetat med
sortering och mönster. Även begrepp
såsom stor, större, störst samt liten,
mindre, minst har vi övat både
teoretiska och praktiskt ute.
SVENSKA
I Bornholmsarbetet har vi pratat om
att tala och lyssna. Vad olika djur har
för läten har vi gått igenom. Vidare
pratar vi om ord och meningar och
dess skillnad, vad är en kort och lång
mening?

Trevlig helg önskar ”Röda huset”!

MATTE och SVENSKA
1:orna jobbar med talen mellan 0 och
5, både att skriva siffror, dela upp talen
på olika sätt och göra små räkneberättelser. 2:or och 3:or jobbar med
att förstå tiotal och ental och hur man
på ett smart sätt kan klara ganska stora
tal om man är säker på + och - mellan
0 och 10. Vi tränar också på
räkneramsan till 100 och att räkna
uppåt och nedåt från olika startpunkter
mellan 0 och 100.
Utöver Bågen/Pilen jobbar vi med att
samtala, leka med språket, berätta,
ställa frågor, fantisera och läsa sagor
med lite bokprat till. Med detta vill vi
komma åt ett djup i språket – att både
kunna uttrycka sig varierat och att
förstå.
ÖVERDRAGISAR och STÖVLAR
…behöver finnas på hyllan för
kommande blöta dagar!
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Hej! Veckorna flyger iväg och vi är
redan i slutet på september. Vi hälsar
Anki välkommen, hon kommer att vara
resurslärare hos oss.
SKOLARBETET
Ma: Vi har nu gjort klart kapitel 2 och
ska påbörja kapitel 3, subtraktion. Mål
är att använda minus. Eleverna ska
kunna minska från talen 2, 3, 4 och 5.
De ska även kunna göra räknesagor
med minus samt kunna skilja på plus
och minus.

Sv: Alla elever arbetar i Bågen där
några har kommit fram till hus 2. Vi
har även startat upp med läxläsning
där några lär sig ljuda alfabetet och
några har kommit igång med läsning i
bok.

No/So: Vi har arbetat mycket med
värdegrund, vilket vi kommer göra
varje dag både i klassrummet och ute
på raster. Vi har pratat om hösten och
trafik. Just nu har vi ett hälsotema.

Hälsningar
Helen, Tommy och Anki
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KLASS 2
Hej föräldrar! Nu börjar vi få ordning
på ”tåget”!  Det har varit fyra
intensiva första veckor med mycket
fokus på rutiner och värdegrund, samt
nytt arbetsmaterial, och nu äntligen
börjar det ”sätta sig” och vi har fått mer
flyt. Barnen är jätteduktiga!
SKOLARBETE
Ma: Vi jobbar på med talen upp till
100, både med addition och
subtraktion. Klockan har vi tränat en
hel del; hela timmar, halva timmar,
kvart i och kvart över.
Sve: Arbetet med Pilen fortsätter. Vi
har fokuserat mycket på vokaler och
konsonanter samt hur man skriver en
berättelse med röd tråd. Vi skriver våra
berättelser i appen Bookcreator.
NO+teknik: På tekniken har vi pratat
om vad teknik är för något samt
uppfunnit våra egna ”fantastiska
fantasistolar”. Tänk om man kunde ha
en stol med inbyggt fotbad  På NO:n
fortsätter vi med rymden ett tag till.
SO: Vi är inte riktigt klara med arbetet
kring barnkonventionen. Härnäst ska
vi rita och skriva serier om barns
rättigheter.
Idrott: Från och med vecka 39 är
idrotten inomhus. Nästa vecka; lek.
Läxor: Vi har börjat läsa upp vår
läsläxa i läsgrupper. Kom ihåg att
hjälpa era barn att fundera ut en fråga
på det lästa som de kan ställa till sina
klasskamrater i skolan. Nompen
(matteläxan) är ännu inte igång.

Hälsningar från Elinor & Åsa
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KLASS 3
Arbetsron är för det mesta god och alla
arbetar på lektionerna efter bästa
förmåga! Stämningen i klassen är
mycket fin!

ENGELSKA
Vi arbetar med ord och uttryck från
barnens vardag som siffror, färger,
kroppsdelar, att kunna presentera sig
och tala om var man bor. Språket lärs i
första hand in genom att lyssna, härma
och prata (dialoger, ramsor, sånger).
SVENSKA
Vi började med att skriva en berättelse
tillsammans och har pratat om hur den
är uppbyggd. Arbetet har fortsatt med
att planera innehållet i en egen text och
sen skriva tillsammans två och två.
MATEMATIK
Använd gärna klockan i
vardagssituationer hemma för att
befästa kunskaperna! Analoga klockan
ska alla kunna i åk 3. De som
inte är säkra ännu övar vidare
och de som är säkra kan börja
med digital tid.
SO
Första veckorna har vi arbetat med
kartan, väderstreck och karttecken.
Nästa arbetsområde blir Livets
utveckling.
LÄXOR
Matteläxa fr.o.m. vecka 39 i form av
digital läxa via NOMP eller ett
mattepapper (i plastfickan med
läsläxan). Läxan är från måndag till
fredag.
IDROTT
Fr.o.m. tisdag 26/9 har eleverna idrott
inomhus.
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KLASS 4-5
Vi har kommit igång i de olika ämnena
och rutinerna börjar sätta sig.
HÄLSOVECKOR
Det har blivit mycket som ska hända
under dessa veckor så att vi måste nog
dra in i en vecka tre. Hursomhelst så
kommer några i 4-5:an ha
skolgårdsgympa vid 2-3
tillfällen. Idag har vi haft
skoljoggen och det ska bli
spännande att se hur
många varv eleverna fått ihop. Läs mer
om ”gemensam frukost” på framsidan.
På engelskan passar vi på att träna
kroppsord på olika sätt.
ÄPPELPROVNING
På torsdag tänkte vi ha
äppelprovning i klassen.
Jag skulle önska 5 äpplen
av samma sort - som man vet namnet
på – till denna dag. Jag är glad om jag
kan få ihop 5-6 sorter. Vad tror ni? Är
det möjligt?
NO
Teknik: Vi har pratat och
skrivit om en av världens mest
kända uppfinnare Alfed Nobel.
NO: Eftersom vi har hälsoveckor
nu så ägnar vi no lektionerna till att
prata om kroppens olika organ

Hälsningar
Kattis, Christina, Anna, Marie och
David

