
Vecka 38 
Halloj! 

Vi arbetar vidare med taluppfattning i matematik (1-tal, 10-tal etc) nästa vecka och 
påbörjar vi kapitlet om problemlösning.  
Vi har inte kommit så långt i matematikboken som planerat då barnen behövt mer 
genomgångar och tid för att förstå 1-tal, 10-tal. 
Återigen: schemat är flexibelt. 

I veckan har jag samtalat med barnen om en del av grunderna i matematik som 
barnen behöver kunna från åk 1 för att klara kursen i åk 2 osv osv.  
Viktiga grunder att kunna är: 
10-kamrater  (1+9, 2+8, 7+3  etc) 
Dubblor/ tvillingar (2+2,3+3,4+4 etc upp till 10) 
Talkamrater (t ex talkamrater till 6 är 3+3, 4+2, 1+5, 0+6) 
Snabb huvudräkning subtraktion och addition inom talområdet 0-10 (lilla plus 
och lilla minus) 
Dessa är en förutsättning för att klara de uppgifter som bearbetas nu och framöver 
i skolan. Då vi har gått vidare i kursen efter att ha arbetat länge med dessa grunder 
ber jag er föräldrar att öva ert barn extra noga på den läxa som kom denna vecka 
samt även på andra sätt. Om ditt barn inte är säker på grunderna ska alltså läxan 
inte bara skrivas en gång, utan rabblas hemma muntligt och kanske även skrivas 
igen på annat blad och /eller övas på dator. 
Tips på sidor eller appar på nätet att öva: 
 kunskapsstjarnan.se, nomp, elevspel, m = matte, tiokompisar, hungry fish. 

Nästa vecka är det studiedag på måndag, skolan stängd, Eftis öppet för de som 
anmält omsorgsbehov. 

Några har fått ta hem arbetsboken till ”Diamantjakten” att göra klart. Denna 
behöver vara tillbaka senast onsdag.  

Nästa vecka och i några veckor framöver kommer skolans kuratorer Maria och Ida 
att ha gruppstärkande övningar med klassen. Att arbeta gruppstärkande är ett av 
målen i So. Detta är våra kuratorer mycket skickliga på och jag som lärare får då 
tillfälle till observation.  

Pennor: Vill ert barn ta med ett pennskrin (gärna i ”påsliknande ” form då andra 
tar tid att trä fast pennorna i) att ha färgpennor i, så är det varmt välkommet. 
Barnen har fått varsin pappersask av mig med pennor men dessa går lätt sönder. 

Viktig info! Det är mycket viktigt att ni föräldrar meddelar Vendela  i god tid om 
ditt barn inte ska följa med på utflykt på tisdagar.  

Varma hälsningar och Trevlig helg allesammans! 
Eleonor och Vendela 

http://kunskapsstjarnan.se


Schema v 36 
Åk 2 Igelkottar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Studiedag	 Sv	
Skoldagboken	

Ma-bok	
Problemlösning	

Kap	9

Sv	
Diamantjakten		

arb	bok		
Kap	3

Samling	

Gör	klart

RAST  9.00

Skolan	stängd,	
Eftis	för	de	
som	anmält	
omsorg

Idrott	ute	med	
ekorrar

Bild	

”Fiskstim”	
Idrott	inne	

Sv	
Veckans	ord	
Månader	kap	

18

Nästa	
badtillfälle		
Mån	30/9

Eng	
Numbers		
Stencil

1/2	
Bild/	slöjd	
Peter	

Sv	
Diamantjakten	
arb	bok	kap	3

Sv	
forts.	

Högläs

LUNCH OCH RAST 10.50-11.45

Ma
Subtrahera 

ental och tiotal
Kap 8

S 34-37

So:	Grupp	
stärkande		
övningar		

Ma	
Forts		

Stop	s	45

Idrott	inne

Teknik	

Tema	
Enkla	maskiner	

Skruven	

Avslut	13.30

Sv	
Diktamen	
Högläs	
Ny	läxa		

Avslut	13.35

Teknik	

Tema	Enkla	
maskiner	
Hjulet	

Avslut	13.30

Eng	
Forts	numbers	
alt	ny	bok:	
”Champ”	

13.15-14.00	
1/2		

	B-grupp:	
Ma	el	sv		

A-grupp:	Eftis

Läxor och kom ihåg nästa vecka:



Läxa	in	
Ej	idrotts	
ombyte	

Läxförhör	
Ny	läxa	
Ta	med	
arb.boken		

Diamantjakten	

Idrotts	
ombyte

Idrotts	
ombyte


