Skuttungeposten
ETT STORT TACK
… från all personal för presenten vi fick
vid skolavslutningen!
RÖRELSE UTE
På torsdagar kommer alla klasser att
starta dagen ute med olika
rörelseaktiviteter i 20 minuter.
KLÄDER
Då vi är en hälsofrämjande skola
försöker vi vara ute så mycket som
möjligt. Vi uppskattar därför om alla
elever har kläder och skor för
utevistelse. Kläder efter väder helt
enkelt! Märk alla ytterkläder, tröjor,
koftor m.m. med namn!
LÄXOR
Vecka 36 kör årskurs
3-5 igång med läxor.
Information om läxor i
åk 1-2 ges av
respektive lärare.
LÄXTID
Skolan erbjuder tid för läxläsning på
på tisdagar. Åk 1-3 kl. 13.20-14.15 i
1:ans klassrum och
åk 4-5 kl.14.40-15.30 i 5:ans klassrum.
Meddela klasslärare om ditt barn
kommer att gå på läxtiden.
FÖRÄLDRAMÖTE
Välkomna till
föräldramöte onsdagen
den 25 september. Vi
startar i respektive
klassrum kl. 18.00-18:45 och avslutar
med ett gemensamt möte ca 18:45-19.
HÄLSOVECKOR
Vecka 38 och 39 har vi våra
hälsoveckor, då vi lär oss mer om bl.a.
kroppen, kost, rörelse och sömn.
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SKOLJOGGEN
Vi tänker springa, jogga och gå så
mycket vi orkar fredag 20 september.
Skollunchen serveras ute den dagen.
VÄRDEGRUND
Vi kommer arbeta med ett nytt
material som heter DATE. Fokus
kommer ligga på att göra lärmiljön i
skolan tillgänglig för alla, oavsett
funktionssätt.
SKOLSYSTER
… finns på plats på fredagar
om inget annat meddelas.
HÄMTA OCH LÄMNA BARN
Vi vill påminna och informera om att
barn som skjutsas till skolan med bil,
ska släppas av på parkeringen vid
bygdegården. I busslingan och framför
röda huset får man inte stanna eller
parkera sin bil.
FRITIDS UTEDAG
Fritids har utedag på torsdagar.
NÄSTA SKUTTUNGEPOST
… kommer fredagen den 20 september.
Den läggs ut på UNIKUM med ca 3
veckors mellanrum. All gemensam
information från skolan står på
framsidan och varje klass har 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 också på hemsidan,
www.skuttungeskola.se
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F-klassen

Språkgruppen

Hej

NYTT LÄSÅR
Nu har det nya läsåret dragit
igång. Vi har startat
terminen med att lära känna den nya
gruppen och jobbat med vår
värdegrund. Vi har så smått
kommit igång med rutinerna.
Det är roligt med nya elever i
gruppen samtidigt som vi
saknar de som har börjat i nya
klasser.

Så var skolstarten avverkad med allt
vad det innebär av pirr i magen och
nyfikenhet. Det har varit intensiva
dagar och kommer säkert att vara så ett
tag till. 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 fklassen genomsyras av inlärning under
lekfulla former och handlar till stor del
om förberedande läs/skriv och
matematikarbete.
INFORMATION
En del information fick ni hem i
pappersform första dagen.
Fortsättningsvis kommer nästan all
information som rör klassen och hela
skolan här i Skuttungeposten och
andra utskick via Unikum.
Ett fel hade smugit sig in i
informationen ni fick hem
första dagen. Eleverna är
olycksfallsförsäkrade genom Uppsala
kommun i Svenska kommun försäkring
AB och inget annat.
SKOLA 24
Efter lite inkörningsproblem med skola
24 ska det nu vara igång. Om man
glömmer att sjukanmäla sitt barn så
hör vi av oss på telefon före 8.30. Kom
ihåg att ringa varje dag som barnet är
frånvarande.
Trevlig helg önskar
Anki, Elinor och Jenny

ÄRTBURK
Under de två första veckorna har vi
arbetat med våra klassrumsregler. Vi
introducerar en regel i taget genom
rollspel och just nu fokuserar vi på
”Lyssna på vuxna”. I slutet av en
lektion utvärderar vi om vi följt regeln.
Har man det lägger man en ärta i
burken som så småningom mynnar ut i
att vi får ta ut en belöning.
Belöningarna har vi bestämt
tillsammans.
FÖRÄLDRAMÖTE
Vi vill passa på att lära känna er
föräldrar mer och hoppas att ni vill
komma till språkgruppens klassrum.
Hör av er om ni undrar över något!

Med vänlig hälsning
Malin, Miranda och Jenny
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Klass 1

Klass 2

Roligt att möta alla glada,
förväntansfulla och positiva
barn efter ett långt
sommarlov! Vi som arbetar i
klassen är Kattis Ivarsson, klasslärare
och Christina Koivistoinen, resurs.
Övrig personal som vid olika tillfällen
arbetar i klassen är Malin Brolin,
Jenny Sjöstedt och Rossi Bergling.
Inskolningsveckorna har fungerat fint
med många rutiner som ska falla på
plats. Vi har gått igenom våra
trivselregler, gjort samarbetsövningar
m.m. Det vanliga skolarbetet har också
startat, med bl.a. siffer- och
bokstavsarbete.

Härligt att se alla barn igen efter ett
långt sommarlov! Vi har det varmt i
klassrummet och varmt på skolgården
så vi dricker vatten och svettas om
vartannat. Skicka gärna med en
vattenflaska i ryggsäcken märkt med
barnets namn.

LÄSLÄXA
Vi avvaktar med läsläxan någon vecka
till och kommer att börja med läsläxan
vecka 37. Eleverna får läxan på
måndagar. Den ska lämnas in
på fredagar. I läsprotokollet
som följer läxan fyller ni i hur
det går med läsningen och
vem som lyssnat. Läs en stund varje
dag. Texten/orden kan läsas om många
gånger. För varje gång går det
förhoppningsvis lättare och lättare!
BRANDÖVNING
Under kommande vecka har vi
brandövning.
SCHEMA
Inom kort får ni hem ett schema där ni
kan se tider för våra olika arbetspass
och en del ämnen.
SO, TRAFIK
Vi har lärt oss mer om en del vanliga
trafikregler som gäller när man går och
cyklar, om vägskyltar m.m.
Hälsningar Kattis, Jenny och Christina

Det som är nytt för i år är att Elinor är
lärare i klassen på
fredagar då Anna är
ledig. Vi välkomnar
Elinor till tvåans team.
SVENSKA och SO
Vi har lekt och samtalat utifrån texter
ur SO-boken. Vi har också tittat på film
om kompisar och sjungit. Vi arbetar
utifrån våra gruppbord där fyra barn
samarbetar. Vi har en bra
klassrumskänsla där många vågar tala
om sina åsikter. Barnens gemensamma
bilder och texter sitter uppe i
klassrummet för att påminna oss om
hur vi ska vara en bra kompis.
MATEMATIK
I vår nya mattebok Favorit 2A har vi
repeterat addition och subtraktion
inom talområde 0-20. Vi arbetar också
med positionssystemet och
hundrarutan. Vilken plats har siffran i
talet?
Ta för vana att alltid titta i ditt barns
ryggsäck. Där kan de ligga läxor för de
som inte hinner med.
Trevlig helg önskar
Anna, Marie och Ellinor
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Klass 3

Klass 4

Vi hälsar både nya och gamla elever
välkomna till ett nytt läsår! Skolstarten
har fungerat bra och på våra
inskolningsveckor går igenom rutiner
och trivselregler m.m. Vi gör skillnad,
vi arbetar tillsammans och vi
välkomnar nyskapande.

Hej!

SCHEMA
Eleverna slutar kl. 13.20 alla dagar
utom onsdagar då de slutar kl. 14.40.
Idrott och slöjd är på tisdagar i
Björklinge skola. Idrott: Erik Ytterberg.
Slöjd: Jan Rosenlund och Viola som är
vikarie för Hanna Westergren.
MATEMATIK
Vi har startat upp i Favoritmatematik
3A med att repetera tiotalsövergångar.
Addition och subtraktion med
uppställning och växling.
SVENSKA
Vi kommer fortsätta arbeta med
läsförståelse och skrivande med olika
sorters texter i bl.a. Zick Zack.
SO/NO
Vi har börjat med GOTW där syftet är
att ta till vara, väcka och underhålla
elevernas nyfikenhet samt lust att lära.
Från klurig gåta till fakta – kunskap
som roar. Ledtråden kommer på
fredagar och vi ”grejar” på måndagar.
Trevlig helg
önskar
Helen och Tommy
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Det är så kul att vara igång igen efter
sommaren och träffa både nya och
gamla elever.
SVENSKA
De första veckorna kommer vi att
arbeta med återberättande texter
genom att läsa, skriva och arbeta med
grammatiken kring det.
MATTE
Det första kapitlet är repetition av de
fyra räknesätten och skriftliga
räknemetoder.
NO och SO
Vi startar fyran med biologi och
fördjupar oss i vad en art är, hur nya
arter uppstår samt lär oss om Darwin.
Vi ska sedan lära oss mer om hur
Sveriges och världens natur ser ut.
I so startar vi med geografi och arbetar
med kartor.

Hälsningar Sofia O, Anna, Sofia S,
Jenny och David
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Klass 5
Skolstarten har gått bra. Vi har haft en
bra arbetsmiljö i klassrummet. I år är
vi tre lärare som undervisar i olika
ämnen i år 5. Jenny T undervisar i
engelska, matematik, bild och svenska.
Anna Ö undervisar i svenska och SO.
Sofia O undervisar i NO. Anna Ö är ny
lärare på skolan. Hon har arbetat i
cirka 20 år som lärare.
MATEMATIK
Målet för varje lektion är att räkna tre
sidor. Vi repeterar de fyra räknesätten
så här i början av terminen.
SVENSKA
Vi kommer att arbeta med mycket med
läsförståelse på olika sätt och även att
skriva texter.
SO
Vi har börjat med geografi där vi
kommer att lära oss mer om Norden.
Vi tränar även på att använda
kartboken.
BILD
På bilden arbetar vi med att göra varsin
del som sedan sätts samman till en
större bild – en shoppinggata.
Trevlig helg!
Anna, Jenny, Sofia O, Sofia S, David
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