
Veckobrev v. 38-39 

Halloj! 

En härlig vecka är slut och vi fick en fin eftermiddag i skogen i onsdags med 
ekorrarna där vi letade hösttecken och skapade mycket vackra höstmandalas av 
naturmaterial (se exempel skolans facebooksida)! I hösttemat har vi pratat och lärt 
om svamp: svampens delar, skivling, sopp samt  lite olika sorter. 
Ma: talet 3, fler än, färre än.  

I matematiken fortsätter vi med större än, mindre än, likhetstecknet samt arbete 
med problemlösning/ mattesagor i par. 
I svenska kommer barnen få sin arbetsbok och lära känna karaktärerna i nya 
läseboken: materialet hör ihop. Till detta tillkommer bokstavsarbete: kommande 
vecka blir det bokstaven O. Vi samtalar om bokstavsljudet, hittar det i olika ord 
samt formar den rätt. 
NO: hösten: svamp, bär. 
Eng: autumnwords, clothes, intro nya engboken ”Magic”. 

Läxa:Läxan (sv och matematik) ges på onsdag och återlämnas tisdag då vi ska 
arbeta med boken då. Obs!Fel datum skrivet på läxan. 
Läs kapitel 1 hemma minst fyra gånger under veckan: den kan bearbetas på olika 
sätt beroende på hur långt ditt barn har kommit i läsningen.  

Tips inför läsläxan:  
*Läs gärna texten flera gånger. Ju fler gånger man läser en text desto lättare är det 
för barnet att känna igen ordbilder.  
*Ni kan dela upp läsningen i stycken, i sidor (ni kanske väljer att läsa samma sida 
flera gånger en dag, fortsätter till nästa dagen därpå etc). 
*Du som förälder läser för barnet som följer med i texten och du som förälder (eller 
barnet) följer med fingret under orden. Leta efter bokstäver som han/ hon känner 
igen. Samtal om texten: be barnet återberätta vad som lästs, prata / förklara ev 
svåra ord. 
*Du och barnet växelläser: läser varannan mening t ex. 
*Barnet läser högt (minst en gång under veckan) samt återberättar innehållet. 
Detta var lite exempel. 

Kvarglömda kläder: i korridoren finns en rosa låda med kvarglömda kläder. Vi har 
inte längre ett rum där vi samlar allt så kika så fort ni kan tack.  

På måndagar och tisdagar fm under halva oktober månad kommer barnen att få 
vara med i projektet ”Skapande Skola” under ledning av Marta. Barnen kommer att 
få skapa samt dansa i grupper tillsammans med utbildade pedagoger från skolan 
och från projektet. Det ska bli jätteroligt! 
Till skapandet behöver vi trasiga leksaker. Så har ni trasiga sådana hemma som 
ligger och skräpar eller andra leksaker som ni vill skänka så tar vi mycket 
tacksamt emot det. 

Jag har bifogat viktig info ang frånvaro på hemsidan.  
Denna kommer att finnas tillgänglig under en tid så att alla föräldrar hinner ta del 
av de viktiga rutiner som gäller vid frånvaro. 



Frånvarorapportering: meddela alltid Eleonor och Vendela, gärna via mail. På 
tisdagar behöver ni även meddela Elin samt Ulrika de dagar barnen har idrott tack. 

Elin påminner om att hon hämtar barnen kl 8.00 på tisdagar. Om man kommer 
senare än 8.00, ansvarar man som vårdnadshavare för att barnet överlämnas i 
musiksalen på campus. 

Tack för oss för denna gång, vi hörs snart igen! 
Önskar er en fin helg,         

Eleonor och Vendela 



Schema v. 39 
Åk 1 Igelkottar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.1
5

Svenska	
Skoldagboken

Musik	
Elin

Samling	
Mabok	
störreän,	
mindre	än

Sv		
Ny	läxa	

Rabblan:	Oo	
Högläsning

Ma	
Ma-bok	
Likhets	
tecknet

09.00 RAST 

09.3
0

Eng	
”dream	
english”		
Youtube	
Clothes

Intro	ny	bok	
sv:	

”Den	magiska	
kulan”,	
Bokstaven	
Oo

Ma	
Ma-bok	

Ma	
Ma-bok	

Sv	
Skoldagboken	
rita/	skriv	om	
veckan

10.1
5

Ma	
Mattesagor	i	

par	

Oo Sv/	NO	
Läsförståelse

No	
Höst

Mabok	

Högläs

11.00 LUNCH OCH RAST

12.0
0

No	
Höst

Idrott
Ombyte

Ulrika

Bild	

Igelkott

Eng	
Intro	engbok	
”Magic”

Idrott	
Ombyte	

Ulrika

12.4
5

No		
Höst

Älg	av	egen	
fot	och	hand-

mall

Idrott		
Ombyte	
ute	
Ulrika

13.3
0

MELLIS

14.0
0
-

17.0
0

Eftis Eftis Eftis Eftis Eftis


