
Hej!  

Stort tack för trevliga samtal till er föräldrar som jag samtalat med, det har varit mycket givande att 
diskutera och få veta mer om era barn. Som jag sagt åt många: det är en mycket trevlig barngrupp 
som det är ett nöje att jobba med! ❤  

Ett litet äppeltema 
Vi lär oss om hösten, och tänker ha ett litet äppeltema de kommande veckorna. Vi ber tacksamt om äpplen: 
ni som har, får gärna skänka till klassen så kan vi undersöka och avsluta med lite smakprover bl a! Skicka 
gärna med underbörjan av veckan så att vi kan planera aktiviteterna. Tusen tack! 

Kartong 
Vi återbrukar gärna gammal ren kartong när vi skapar. Därför får man gärna skicka med lite tomma corn 
flakes-paket eller dylikt till skolan. Stort tack! 

Vid sjukdom eller övrig frånvaro 

Glöm inte att anmäla frånvaro i Schoolsoft varje dag ert barn är hemma och skriva in 
anledningen i kommentarsfältet.  

Man behöver vara hemma vid minsta tecken av förkylning, så som halsont, snuva, illamående och 
huvudvärk, men även andra symptom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Eleven 
är välkommen tillbaka när man varit hemma två symptomfria dagar.  

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.  

Skoldagen börjar kl 8.15 

Det är viktigt att ni frånvaroanmäler elever innan kl 8 om morgnarna, så att vi vet vilka vi ska ha närvarande 
när vi samlar ihop barnen på morgonen. Det är också viktigt att man är i tid vid övre skolgården (mellan 
matsalshuset och idrottssalen) så att vi kan starta mot Campus kl 8.15, kom i tid, tack! 

 

Trevlig vecka! 

 Linnea och Emma 🍎🐆🍁📏🔶
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.15

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam promenad 

med Emma upp till Campus

Samling på stora skolgården utanför 
gympasalen, kom gärna ombytt. 

Omklädningsrummen öppnas 8.10

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam 
promenad med Emma upp till 

Campus

Samling på stora skolgården utanför 
gympasalen, kom gärna ombytt. 

Omklädningsrummen öppnas 8.10

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam promenad 

med Emma upp till Campus

Svenska 📚  
Vad händer den 

här veckan 
Högläsning

Idrott 🎾  
Inne 

Bollövning och 
lek

Matematik 🧮  
Fyrhörningar 

och linjal 
s. 19

Idrott 🎾  
Inne 

Motoriska 
övningar

Matematik 🧮  
Mönster 

s. 21

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T

9.30 – 
10.15

Matematik 🧮  
Linjal 
s. 17

Matematik 🧮  
Fyrhörningar  

s. 18

Slöjd ✂  

Leopardmasker/ 
höstträd

Matematik 🧮  
Mattesaga 

s. 20

Svenska 📚  
Långa och korta 

ord 
s. 24–25

10.15 –
11.00

L U N C H  +  R A S T

11.15 –  
12.00

Idrott 
Ute 👟  

Promenad och 
leta höstteckan

Svenska 📚  

Trulle 
Berättelser 
s. 14–15

NO 🌱  

Skördetiden

Svenska 📚  
Trulle 

Långa och korta 
ord 

s. 24–25

Idrott 👟  
Ute 

Samarbets-
övningar 

naturmandalas

12.00 –  
12.30 NO 🌱  

Höst och 
höstväder

Bild 🎨  

Höstträd med 
linjal

Svenska 📚  
Att formulera 

fakta om äpplen 
från film

Musik 🎼  

Så ska det låta Svenska 📚  
Fredagsmys

12.45 – 
13.00 Svenska 📚  

Klassråd 
att rösta

Engelska /  
Hello, how are 

you?13.15

Läxor och veckans ”Kom-ihåg”

Frukt 

Oömma kläder 
som man kan leka 

och springa i 

Äpplen eller karton 
med om man har

Frukt 

Idrottsombyte 
inne + handduk 

Äpplen eller karton 
med om man ha

Frukt 

Äpplen eller karton 
med om man ha

Frukt 

Idrottsombyte 
inne + handduk

Frukt 

Oömma kläder 
som man kan leka 

och springa i


