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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
P	
L	
A	
N	
E	
R	
I	
N	
G	
S	
D	
A	
G	

Skolan	stängd,	
Eftis	har	öppet

Matematik	

Fler,	färre	och	
lika	många

Musik	

Elin

Svenska	

Tystläsning

Idrott	&	Hälsa	
Ute	-	Ombyte	

Nicole

09.00 RAST 

09.30
Svenska	

Höstdikt

Svenska	

Öva	bokstäver	
Lästräning

Matematik	
Siffran	4		

9.30-10.00

Matematik	

Göra	klart

10.15
Engelska	

Autumn	

Svenska		

Avskrivning	
Lilla	aktuellt

Teater-
föreställning	

Kl	
10.00-10.30	
sedan	en	
kortare		

idrottslektion	
Ute	-	Ulrika

Engelska	

Pick	a	colour

11.00 LUNCH OCH RAST

12.00
NO	

Höst	

Uteskola	
tillsammans	
med	igelkottar	

Ma/NO	

Medtag	kläder	
efter	väder	och	
en	frukt.

Matematik	
Siffran	4	

12.00-12.30	

Svenska	

Livet	i	
bokstavslandet

12.45
Idrott	&	Hälsa	
Inne	-	Ombyte	

Ulrika

NO	
12.30-13.30	

Höst

Svenska	

Samman-
fattning	av	
skolveckan

13.30 MELLIS

14.00
-

17.00
Eftis Eftis Eftis Eftis
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Nu börjar hösten komma smygandes  och med det har vi nu påbörjat vårt tema om just 
hösten i NO där vi lär om förändringar i  djurlivet och i naturen under årstiden. Detta 
integreras med engelska ord om natur, kläder och annat som hör hösten till.  
På onsdag tänkte vi ge oss ut på en utflykt (antingen till kyrkoruinen eller 
blåbärsskogen) för att leta hösttecken samt göra en mandalas av skogsmaterial 
tillsammans med igelkottarna. Kläder efter väder! Medtag gärna en extra frukt. 

Vi avvaktar ytterligare en vecka med att introducera läseboken vilken även kopplar 
tillhörande arbetsbok till bokstavsarbetet.  
Fram tills dess arbetar vi vidare med skoldagbok, högläsning samt ev lite enkelt 
bokstavsarbete.  
Så under vecka 39 får barnen möta den nya läseboken och då kommer även den första 
läxan som kopplas till boken samt till det arbete vi utför i matematiken! 

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

Frånvarorapportering:  
Viktigt att komma ihåg att höra av sig på morgonen till mig och Vendela om ert barn är 
hemma och sjuk. Kom ihåg att också höra av sig till Elin på onsdagar och Ulrika på 
fredagar då dem träffar era barn först på morgon. 

Eftis: Ta som vana varje vecka att gå in på Eftissidan för att läsa deras viktiga 
information gällande deras verksamhet kring era barn.  

Viktiga datum: 
17/9 Studiedag, skolan stängd, eftis har öppet. 

Ha det gott!! 
Linda och Vendela


