
Vecka 38 hos Isbjörnarna   


Nya datorer!


Idag fick vi våra nya datorer! Vi kommer att ha tillgång till dem när vi vill för vi har 
en egen klassuppsättning:) Det tog tid att starta upp, göra konton och registrera dem. 
Det tog två lektioner och sedan hann vi inte göra någonting roligt med dem så det ser 
vi fram emot nästa vecka! Dessutom har vi ett dubbelt bildpass att se fram emot. Då 
tiden inte räckte till så har vi inte skrivit någon skoldagbok idag. 


Klicka dig sedan vidare till bloggen! http://isbjornarna.blogspot.se/


Biblioteket

Sänd med bibliotekskorten på tisdag, vi ska till stora biblioteket och träffa bibliotikarien 
Alexandra:)


Planeringsdag


På måndag är det planeringsdag 18/9 för skolan. Eftis håller öppet. 


Speciallärare Sanna 


Hej alla vårdnadshavare i åk 1-3!


Nu har idrottslärare Ulrika Öhlin Alberti och jag utfört alla MUGI - tester i åk 1-3. 
MUGI står för Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (http://www.mugi.se/). I 
testerna ingår rörelser som är viktiga för vår grovmotoriska utveckling som t ex att 
krypa, åla, göra korsrörelser, gå balansgång, hantera boll och slå kullerbyttor. 


Under idrottslektionerna utför vi övningar som förstärker denna utveckling men jag 
kommer även som speciallärare att jobba med elever (enskilt eller i mindre grupper) 
med styrka, balans samt sensomotorisk träning. Kort och koncist handlar sensomotorisk 
träning om att träna upp samspelet mellan våra sinnen och våra rörelser och att 
främja samarbetet mellan hjärnan och kroppens rörelser.  


Jag har 3-4 lektioner i veckan till förfogande per klass under höstterminen och 
kommer att jobba med 1-2 elever i taget ca 20 minuter per 
gång. Jag skickar även hem en skattningsblankett som ni 
gärna får fylla i och returnera till klassläraren så fort som 
möjligt. 


Om ni undrar något eller är intresserad av att veta mer om 
sensomotorisk träning så ta gärna kontakt. Jag ser fram 
emot hösten och våra rörelsefyllda träffar!

Med vänlig hälsning

Sanna Tegengren, Speciallärare,  070-1009069


Tveka inte att höra av er om ni undrar över något. Ha en fin helg! /Sara 

http://isbjornarna.blogspot.se/
http://www.mugi.se/
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
9.00

Planerings 
dag 

Skolan stängd, 
eftis öppet.


Idrott 
ute


stafetter/
löpteknik

Svenska 

berättande 
text

Matematik 

problemlösning

Matematik 

Vad har jag 
lärt mig?

9.00 
9.30 R A S T 

9.30 
10.15

Svenska 

Veckans ord


Matematik 

problemlösning

Musik 

sång och rytm 
övningar

9.15-10.00 
Idrott 

ute

bollkastning

10.15 
11.00

Svenska 

bilioteksbesök 
i Mariefred

Engelska 

school

Svenska 

Diamantjakten

Svenska 

vår vecka

diktamen

göra klart

11.00 
12.00

Lunch 
11.25-11.55 
rast till 12.25

LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Bild 

varma och 
kalla färger


Idrott 

ute

bollkastning

Dans 

med Strängnäs 
kulturskola

No 

fåglar

12.45 
13.30

NO 

programmering

SO 

tillsammans (stödlektion)

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Svenska 

Diamantjakten

kapitel 5

Svenska 

Veckans ord 
kapitel 4


