
Vecka 39,40 
Halloj! 

Vad roligt med skoljogg! STORT TACK till alla som skänkt Springslant till 
välgörande ändamål!  
Denna vecka har jag och Pontus tyvärr varit sjuka: Emma med vikarier har gjort 
ett fint jobb med klassen, tack för det. 
Schemat/ arbetet har varit lite annorlunda och vissa saker skippar vi eller flyttar 
till nästa vecka.  Klassen har bland annat arbetat med linjer och fyrhörningar, gjort 
höstmandalas, klippt ut och limmat en cirkelmask. 

På förekommen anledning: Skolan påminner om att barnen inte får ta med 
leksaker, telefoner, gosedjur eller annat hemifrån utöver pennskrin, mapp eller 
dylikt som används i skolarbetet.  Så småningom kommer vi att ha en leksaksdag, 
då det finns möjlighet att ta med en leksak (ryms i väskan). En sådan dag får ni 
information om via veckobrev.  
I annat fall stannar leksaker, stora som små, hemma, tack. 

Ett lättsamt tema om äpplen väntar! Jag sände i veckan ut mail och bad tacksamt 
om äpplen: ni som har,  skänk gärna  till klassen så kan vi undersöka och avsluta 
med lite smakprover bl a! 
Tusen tack  för äpplen! 

V 39-40 
Svenska:”Bornholmsmodellen”: meningar, långa, korta samt motsatsord. 
”Trulle”:meningar, långa korta ord . Vi skriver en gemensam dikt. Högläsning och 
samtal. 
Matematik: Sorteringsövningar. Favoritmatematik: geometriska former, sortering 
samt mönster. 
NO: Hösten! Vi ska samtala om hösten: vädret, skördetiden och vårt äppeltema. Vi 
kommer att lära om, undersöka äpplen, dela dem (halvor, tredjedelar och 
fjärdedelar).  
Bild samt småslöjd/pyssel: träd i höstfärger ritat med geometriska former/ linjal. 
Äppelpyssel. 
Idrott inne: Lekar och motoriska övningar:t ex kullerbytta, rulla, åla, krypa, hoppa 
på ett ben. Övningar med boll: rulla, studsa kasta-fånga etc. 

Lära känna-samtalsperiod avslutad 
Stort tack för trevliga samtal till er föräldrar som jag samtalat med och för er 
information om ert barn så att jag kan stötta och hjälpa honom/ henne på bästa 
sätt. Nästa samtalsperiod är i vår. Då väntar ett framåtsyftande utvecklingssamtal. 

Vid sjukdom 
Om ditt barn är sjuk, se på schemat (viktigt att följa och dess sidhänvisningar!) vad 
som behöver arbetas med och hämta ev böcker på skolan gärna dag 2. Man kan 
också ta igen arbete i efterhand: viktigt att böcker då packas ned direkt efter 
arbete: går mellan hem och skola. Hör av er, så plockar vi ihop det som behövs.  

Nu längtar vi verkligen tillbaka till barnen!     
Önskar en skön hösthelg allesammans!   

Eleonor och Pontus 



Vecka 40      

Förskoleklass Tigrar 
Samling på stora skolgården, utanför matsalen kl 8.15 mån, tis , tors. Promenad med Pontus till campus. Vid 

idrott ons och fre: kom gärna ombytt till hallen. Omklädningsrum öppnas 8.10.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15	
Samling	
Mattesaga	
Bornholm	bl	a	

8.15	
Samling,	
mattesaga,	
Favorit	

matematik	s	
20

8.15	
Idrott	
Inne	

Bollövning	och	
lek

8.15	
Samling	

mattesaga,	
Bornholm

8.15	
Idrott	inne	
Motoriska	
övningar

RAST  9.15

Trulle	
S	24-25		

Långa-korta	
ord

9.30	
Långa,	korta	

ord	
Stencil

Matematik	
Favorit	

matematik	
S	20-21	
Mönster

Sv	
Vi	skriver	en	
äppeldikt!

Matematik	
Sorteringsövn.	
samt	Favorit	
matematik	
S	22

LUNCH OCH RAST 10.15-11.15

Eng	
Sånger		

”Super	simple	
learning”		
Greetings,	
fruits	

Frukt,	högläs

11.15-12.00
Uteidrott

Höstpromenad 
och leta 

hösttecken

Frukt, högläs

11.15	
SO 

Tigrarnas	
första	
klassråd!	

Frukt,	högläs

11.15	
Uteidrott	
Arbeta	

tillsammans:	
naturmandalas		

Frukt,	högläs

NO	
Äpplet	
Faktafilm	
samt	

sammanfatta	

Frukt,	högläs

NO	
Höst	Skördetid	
Tema	äpple	

Intro!	

13.15

12.30	
Musik	samt		
sammanfatta	

höst	
promenaden	

13.15

12.30	
Bild	

Linjalträd	med	
höstfärger	

13.15

12.20	
NO		
Äpplet	

Repetera,	film	
Undersök!	

13.15

12.15	
Småslöjd/	
pyssel	

Äppelpyssel	

13.00

Läxor och kom ihåg nästa vecka:

Medtag	frukt	
Ej	

idrottsombyte

Medtag	frukt	
Ej	

idrottsombyte

Medtag	frukt		

Idrottsombyte

Medtag	frukt	
Ej	

idrottsombyte

Medtag	frukt	

Idrottsombyte


