
Veckoschema V39 
Åk 1 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
Svenska		

Skoldagboken

Matematik	

Fler,	färre	och	
lika	många

Musik	

Elin

NO/Svenska	

Tystläsning	
Göra	klart	höst

Idrott	&	Hälsa	
Skeppsbrott	
Inne	-	Ombyte	

Ulrika

09.00 RAST 

09.30
Bild	

Min	älg

Svenska	

Öva	bokstäver	
Lästräning

Svenska	

Den	magiska	
kulan	-	Oo

Matematik	
Är	mindre	än	
och	större	än	
9.30-10.00

Matematik	

Göra	klart

10.15
Slöjd	

Igelkott	av	löv

Engelska	

Autumn	
Magic!1	

Svenska		

Avskrivning	
Lilla	aktuellt

Idrott	&	Hälsa	
Ute-Ombyte	
Löpning		

Ulrika

Engelska	

Pick	a	colour

11.00 LUNCH OCH RAST

12.00
Idrott	&	Hälsa	
Inne	-	Ombyte	
Livvakt	
Ulrika

NO	

Höst	

Matematik	

Mattesaga

Matematik	
Är	mindre	än	
och	större	än	
12.00-12.30	

Svenska	

Livet	i	
bokstavslandet

12.45
Matematik	
13.00	-	13.30

Idrott	&	Hälsa	
Inne	-	Ombyte	
Gladiator	
Ulrika

NO	

Höst

NO	
12.30-13.30	

Höst

Svenska	

Samman-
fattning	av	
skolveckan

Läxor/Kom ihåg v39

Idrott:	Inne-
ombyte	och	
dusch	

Idrott:	Inne-
ombyte	och	
dusch	

Läsläxa	och	
arbetsblad:	
Monstret	Olle	
Matematik:	
siffran	0-1

Idrott:	Ute-
ombyte/dusch	
för	löpning	

Idrott:	Inne-
ombyte	och	
dusch



Veckobrev V39 

Det har varit en härlig vecka, vi hade en fin eftermiddag i skogen i onsdags med igelkottarna 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.  

Denna  vecka börjar vi med att introducera läseboken vilken även kopplar tillhörande arbetsbok till 
bokstavsarbetet.   
Läsläxan och svenska läxan kommer vara från onsdag till tisdag veckan efter.  

I matematiken jobbar vi vidare med begreppen ”fler och färre”, ”mindre än och större än”. Vi 
kommer också börja introducera mattesagor i par. 
Matematikläxan kommer vara från onsdag till tisdag veckan efter. 

På engelskan fortsätter vi med autumnwords och introducerar nya engelska boken Magic!1 

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. 

Lite tips med läsläxan: 
*Läs texten gärna fler gånger, ju fler gånger man läser samma text desto lättare är det att lära sig 
känna ordbilder.  
*Dela upp texten i mindre stycken. Man behöver inte läsa allt samma dag. 
*Läs gärna 10 minuter varje dag. 
*Ert barn läser högt någon dag och återberättar vad han/hon har läst 
*Ifall ditt barn behöver extra stöd så kan ni dela upp läsningen genom att ni läser varannan mening. 
*Blir texten svår så börja med att leta bokstäver man känner igen och ord man känner igen. 

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.  

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: 
V44 Höstlov 

Tack för denna vecka  
Ha det gott!! 

Linda och Vendela


