Skuttungeposten
LÄSUTMANING
En påminnelse om att läsutmaning
pågår fram till vecka 7. Det gäller att
läsa så mycket böcker som möjligt – all
läsning räknas. När man läst eller
lyssnat på en bok hemma så skriver
man ner titeln på en lapp och tar med
till skolan.
I skolan läser vi
extra mycket
och en aktivitet
kommer att vara
att äldre elever
läser för yngre…
men vem vet?
Det kan bli
tvärtom också.
VINTERDAG
Vi kommer att ha en vinterdag med
skridskoåkning den 16 februari,
fredagen innan sportlovet, om vädret
tillåter.

BOKBUSS
Onsdag den 28 februari - onsdagen
efter sportlovet – kommer bokbussen.
Hjälp gärna eleverna att komma ihåg
böcker och lånekort.
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MÅNADENS ORD

tålamod
SAMTALSVECKOR
Utvecklingssamtalen
kommer att vara under
veckorna 10-11-12. Bokning
av tider för samtal kommer
under vecka 7.
FULT SPRÅK
Vi märker att språkbruket inte alltid är
så trevligt i skolan. Vi kommer att
prata om fula ord i klasserna.
Diskutera gärna språkbruk hemma
också.

SKOLSYSTER
Skolsköterskan är hos oss på fredagar
om inget annat anges.
SJUKANMÄLAN
Glöm inte att sjukanmäla era barn då
de är sjuka. Man måste ringa varje dag
barnet är frånvarande! Om du
använder Skola24 appen kan man
lägga in flera dagar vid samma tillfälle.

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
Nästa nummer kommer fredag den 2
mars.
Trevlig helg önskar
personalen på Skuttunge skola
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F-KLASS

1-3

”VABRUARI”

ALLSÅNGSKONSERT
Tisdagen den 13/2, kommer 1:orna att
åka med sin hemklass till Uppsala för
att lyssna på den årliga
allsångskonserten med Musikskolan.
Helen och Tommy åker med. De åker
c:a 8:30 och kommer tillbaka c:a 12:30.
Eleverna får äta i skolan när de
kommer tillbaka. Det kommer att bli
tillfälle att äta frukt för den som har
med sig.

Det är många som varit sjuka med
feber och förkylning. Tänk på att sjukanmäla i skola 24 varje dag!
EXTRAKLÄDER
Fyll på i extralådorna med kläder,
särskilt bra är det med strumpor och
vantar!
SVENSKA
Vi har tillverkat en egen ”läsebok” där
vi klistrar in/skriver ord som finns i
klassrummet. Orden finns uppsatta så
att alla kan känna igen ordbilden och
därmed lyckas att läsa! Vidare ska vi
läsa berättelser ur en bok som heter
Lyckostjärnan som är ett läsförståelse
material där man tränar ordförståelse,
läsa mellan raderna och att öva på att
tala inför andra i mindre grupp.
MATEMATIK
Vi övar oss att skriva siffrorna med
hjälp av geometriska former. Nästa
vecka är det dags för siffran 5. Vi
kommer att arbeta med begreppet fem
på olika sätt.
NO
Vi har lärt oss om några stannfåglar
och tillverkat domherrar som är
uppsatta på loftet.

MATTE
Eleverna arbetar bra i sina olika
böcker, på datorn och på paddorna.
Något som alla behöver arbeta med, är
att översätta mattetal till verkliga
händelser och tvärtom, vad en
räknehändelse kan innehålla för tal och
vilket räknesätt som krävs. Vi har
pratat om att det ofta är bra att rita
upp den information man har för att
förstå hur man skall tänka.
SVENSKA
Läsutmaningen har gjort att flera
elever har läst mycket. Vi läser mycket
enskilt i klassrummet också, och det
händer saker!!! Vi har också en period
då vi satsar mycket på språklekar,
framför allt att dribbla med
språkljuden; ta bort, lägga till eller byta
ut ljud och se vad man då får för ord.
LÄXOR
Efter lovet går vi tillbaka till vanliga
läxor igen; hörförståelse, avkodning,
skriva mening och mattekluring +
NOMP.
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KLASS 1
Den 13:e februari åker hela åk 1 in till
Uppsala Konsert & Kongress för att
både sjunga med och njuta av en
allsångskonsert. Det kommer att vara
med skolklasser från hela Uppsala. Vi
åker med bussen till Uppsala kl. 08.37
och tillbaka kl. 11.50 från Uppsala., vi
äter när vi är tillbaka igen. Det kommer
att finnas möjlighet att äta en frukt i
stan. Idrotten inställd för grupp 1.
Svenska: Eleverna har som
ni säkert redan sett läst en
bok för elever i förskoleklass
eller i 3:an. De fick bra feedback från
lyssnarna. Vi fortsätter att läsa böcker
både i skolan och hemma.
Vi tränar fonologisk
medvetenhet. Det handlar
om att eleven går från implicit
(omedveten) till explicit (tydlig)
medvetenhet om språkets ljudstruktur.
Arbetet fortsätter i Bågen och Pilen.
Matematik: Kap. 8
handlar om subtraktion,
talen 0-10 och 10-20 där de lär sig ta
hjälp av entalen. Vi lär oss om
tredimensionella former; kon, kula och
klot.
SO/NO: Eleverna lär sig
känna igen och namnge
några vanligt förekommande
stannfåglar i vår närmiljö. De skriver
enkla faktatexter och skapar en bild till
texten. Nu kommer eleverna träna på
att ha elevledda utvecklingssamtal,
som startar den 5 mars.
Hälsningar från
Helen, Anki och Tommy.
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KLASS 2
Idag sken solen på oss
när vi hade rörelse på
morgonen. Härligt att
vi går mot ljusare
tider! På ss:en den här
veckan har barnen åkt pulka
och pysslat inför alla
hjärtans dag nästa vecka.
Svenska: Vi har läst och lyssnat på
massor av böcker. Vi har skrivit
återberättande text om teatern
(Bröderna Lejonhjärta – som förresten
var fantastiskt bra!). Vi har jobbat med
Pilen och lekt med att
byta plats på bokstäver
i sammansatta ord, vet
ni vad motatispos och
lastrullkock är? ;)
Matematik: Fram till sportlovet
jobbar vi med kapitel 6 i matteboken,
som handlar om talen upp till 500 och
hur tal är uppbyggda med hundratal,
tiotal och ental. Temasidorna handlar
om almanackan; år, månad och datum.
Efter sportlovet börjar vi jobba med
kapitel 7 som handlar om att addera
höga tal samt talmönster.
Temasidorna handlar om
klockan; fem i, fem över
och sekunder.
No: Arbetet med kroppen fortsätter
fram till påsklovet. Den här veckan
undersökte vi vår vilopuls och vår
maxpuls.
Övrigt: Nästa vecka kör vi slutspurten
med läsutmaningen. Läs gärna med era
barn i helgen om ni får en stund över 

Trevlig helg önskar Elinor & Åsa
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Vi fortsätter med läsutmaningen ända fram till sportlovet. Glöm inte att skriva upp
alla böcker ni läser och lyssnar på hemma, så att vi kan skriva upp dem och fylla på
vår ”bokhylla” i skolan. Förra året läste vi över 1100 böcker tillsammans på skolan! Vi
kanske kan slå det rekordet?
KLASS 3
KLASS 4-5
Det har varit många sjuka de
Läsutmaningen pågår för fullt.
sista veckorna. Vi hoppas att
Uppmuntra era barn att läsa mycket!
alla snart är på benen igen!
ENGELSKA
Vi har lärt oss olika ord som handlar
om väder och fortsätter sen med
klockan.
SVENSKA
Skrivandet går vidare och vi
ska öva på att skriva
faktatexter.
MATEMATIK
Området vi arbetar med är addition, att
se likheter, repetition av olika
räknemetoder samt mönster.
SO
Arbetet med bronsåldern har
påbörjats. Vi ska lära oss mer om hur
människorna levde, vilka djur som
fanns och vilka redskap man lärde sig
tillverka.

NO
Vi har börjat prata om magneter. Vi
kommer sedan komma in på olika
material och hur man källsorterar.
I tekniken har vi pratat om vilka olika
typer av material man använder när
man bygger broar, torn m.m. och om
att det är viktigt att bygga hållbart och
stabilt. Eleverna har fått
bygga egna torn av sugrör
och häftmassa.

NO/TEKNIK
Vi har pratat om eld,
varm och kall luft,
partikelmodellen och
formerna fast,
flytande och gasform.
Nästa vecka kommer
vi
in på ”Material – vad allt omkring oss
består av”
SO
Vi arbetar just nu med Europas länder
och huvudstäder. Barnen har jobbat
med kartor och fyllt i länder,
huvudstäder, öar och hav m.m.
Barnen kommer i par att få fördjupa
sig om ett land. De ska söka fakta om
ett land som de
sedan ska redovisa
för sina
klasskamrater med
hjälp av en Power
Point presentation.

Trevlig helg!

LÄXOR
Veckan efter sportlovet är det både
läsläxa och matteläxa.

Kattis, Anna K, Anna N, Rossi,
Marie, Anki och David

