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VECKOBREV V 43
För barn som är
hemma!
Hämta ert barns skolböcker
inne på skolan. Om ni ringer
innan eller skickar ett sms så
lägger vi ut böckerna på deras
hyllor. Det finns även uppgifter
på elevspel som de kan jobba
med hemifrån.
Matsedel
Vecka 43
Måndag Baconsås, pasta
Tisdag Tacogratäng
Onsdag Panerad fisk, kall sås,
potatis
Torsdag Soppa, pannkaka med
sylt
Fredag Korvstroganoff, ris

Att komma ihåg!
Tisdag: idrott, medtag
idrottskläder och handduk.
Gällande lössen
Vi har inte haft fler fall den här
veckan! Tack alla för att ni
luskammat så bra😊

Läxor
Läxdax

Hänt i veckan
Nu börjar det bli kyligare ute. Barnen har varit duktigare på
att komma ihåg jackan när de är ute och leker. De rör på sig
mycket och märker inte alltid hur kallt det är. Men vi är där
och påminner de som glömmer.
Det är glädjande att se hur bra barnen verkar trivas i klassen.
Vi har fått en bra sammanhållning i klassen nu och eleverna
både leker tillsammans på raster och hjälper varandra på
lektionerna. Eleverna i åk 3 har kommit igång med att vara
lekoteksvärdar. Detta innebär att de lånar ut leksaker på
rasterna. Efter att man varit lekoteksvärd 5 ggr så får man
välja någon i Cafét att äta. Detta är uppskattat och barnen
sköter sin uppgift väl.
I klassrummet har barnen jobbat på bra den här veckan. Vi
har pratat om hur man skriver labb-rapporter och vi har
tittat på film om forntiden. Eleverna har nu fått regelbundna
elevspelsuppdrag att göra klart. De kommer att arbeta på
datorn 1-2 lektioner i veckan. De som blir klara med dagens
mål får mer tid att jobba med datorn.
Från och med nästa vecka kommer vi att införa 1-2
lektioner/vecka som kallas ”eget arbete”. På dessa lektioner
kommer eleverna få lappar på bänkarna med
veckoplanering. Eleverna väljer själva i vilken ordning de gör
klart sitt arbete.
För de som även behöver läxhjälp så har vi det varje onsdag
mellan kl 14-14.45. Hör av er tiil mig eller Annica om ni vill
anmäla barnet på läxhjälpen. Under läxhjälpen kan barnen
göra läxor eller jobba extra med saker som de kanske
behöver träna lite extra på i skolan.

Matteläxa ges ut på stenciler på
måndag.
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