
Veckobrev v. 3-4 

Hej på er! 

Här kommer veckans brev!  
Veckan har förlöpt fint och vi jobbar på. Kylan lär hålla i sig:  se gärna över barnens 
lådor med jämna mellanrum och kika även i Norra flygeln efter kvarglömda kläder.. 

I matematiken har vi bl a behandlat begreppen dubbelt och hälften: öva gärna i 
vardagen! T ex: vi är fyra vid matbordet, hur många blir vi om vi är hälften/ 
dubbelt.  

Om ett par veckor är det även dags för vinterexpedition, se klassens hemsida. 

Det har blivit ändring i föreläsningen mån: Ulrika Rogland har fått förhinder och 
ersätts av skolans psykolog Anna Michanek.  

Info om föräldramötena från ledningen: 
Våra två gästföreläsare på föräldramötena talar om svåra och känsliga frågor. 

Det gäller inte våra barn tror vi ofta, men kom ändå och lyssna. Det är bättre att känna till än att 
blunda. Välkomna på föräldramöte kl 18.30 - ena kvällen eller båda!


Må 21.1. Anna Michanek, skolpsykolog

Psykologisk "vaccination" - hur vi vuxna/föräldrar kan rusta våra barn för lärande, en god 
självkänsla och att bli demokratiska samhällsmedborgare.

Ett urval av tankar, råd och reflektioner kring hur vi ur ett psykologiskt perspektiv bäst stödjer våra 
barn i deras skolgång och utveckling. En del handfasta råd, tankar från egen erfarenhet av 
psykologiskt arbete med barn och ungdomar, samt lite psykologisk teori som kan vara hjälpsam.


Ti 22.1. Pelle Olsson, narkotikaföreläsare, författare

Pelle Olsson har en bakgrund som sjuksköterska, författare till dokumentärromaner och 
narkotikareportage från Europa. Han är gärna ute och föreläser om narkotika och narkotikapolitik 
både på skolor och i föreningar. Hans kunskap om cannabis är gedigen och han talar bl.a. om hur 
cannabis påverkar unga, deras utveckling och vardag. Det finns många myter om droger och 
Pelle Olsson kan ”öppna upp” kring en del av dem. 


SchoolSoft-skolning för föräldrar


Både på måndag 21.1 och tisdag 22.1 bjuds en kort skolning om hur du som förälder använder 
SchoolSoft-programmet. Passa på!

SchoolSoft-skolningen hålls direkt efter kvällens gästföreläsare, ca 19.30. 


Sportlov på eftis och förskolan


Vecka 8 (18-22 februari) är skolan stängd för sportlov, eftis och förskolan har öppet. 

Anmäl om ditt barn i behov av omsorg, anmäl även om ditt barn inte är i behov av 
omsorg. 

Anmälan till förskolan: https://goo.gl/forms/FfbQ4T3nmUbwBmyz1 

Anmälan till eftis: https://goo.gl/forms/WyODD0k3q6zZV8Bu2 


Sista anmälningsdagen är den måndagen 4 februari.


https://goo.gl/forms/FfbQ4T3nmUbwBmyz1
https://goo.gl/forms/WyODD0k3q6zZV8Bu2


Kika gärna i Norra flygeln (där idrottssalen finns) efter kvarglömda kläder, det ska 
visst finnas en hel del där. 

                     Ha en mysig helg!         Eleonor och Vendela  

Schema v. 3 
Åk 1 Igelkottar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.1
5

Tyst	läs	
Samling		
Rabblan	

Skoldagboken

Musik	

Maarit

Tyst	läs	
Högläs	kap	

12		
ur	”Den	
magiska	
kulan”,	ny	
läxa

Tyst	läs	
Samling	
Mabok:	

"Vad	har	jag	
lärt	mig?”	

S.	158-159

Tyst	läs	
Gör	klart

09.00 RAST 

09.3
0

Matematik	
Repetitioner		

bl	a

Sv:	
Bokstaven	D

Ma:		
”Vi	övar”	

s.	154-157

NO: 
Vinter	

Månader,	
årstider

Matematik	
Halvklass	
Mattespel

10.1
5

Matematik	
Vilken	term	
fattas?	

s.	150-153

Arb	boken:	
s.	47-49	

SO: 
”Vara	

vänner”,	UR	
play	
Del	2

NO: 
Vinter	
Film,	
Fyll	på	

tankekarta

Skoldagboken

11.00 LUNCH OCH RAST

12.0
0

Eng	
Clothes	

Idrott
Teori inne

Ulrika

Bild:	
Snögubbe	
ovanifrån

Eng		
Clothes

Idrott	
Bollspel	
Inne	
Ulrika

12.4
5

Idrott	
Uteaktivitet,	
inget	ombyte	

Ulrika

Tabellträning	
Högläsning	 Högläs

Idrott	
Uteaktivitet,	
Inget	ombyte	

Ulrika



13.3
0

Läxor och kom ihåg nästa vecka:

14.0
0
-

17.0
0

Läxa	in!	 Läxa	ut:	
Kap	12	

”Kladden	och	
Sladden”,	

veckans	ord.	
Ma:Dubbelt/	
hälften-spel	
(tärning	
behövs)

Idrotts	
ombyte


