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Hej
Ännu två veckor med intensivt men roligt skolarbete.
Jag upplever att barnen växer för var dag. De jobbar flitigt, engagerat
och är smarta.
Under skoltid tycker jag att de är goda vänner och trevliga mot varandra.
Väl medveten om att jag inte ser allt.
Veckan som har gått:
Vi kämpar med vårat SO arbete. Alla tycker det är riktigt roligt.
Redovisning kommer att ske på flera olika sätt. Faktatext på dator, s.k.
Sätt-upp-ark, PowerPoint med inklippt liten film och bygga ett samhälle
som pappmodell.
I NO pratar vi om sinnen och har nu blivit duktiga på hörsel och örat. Vi
vet hur örat ser ut, vad alla delar heter och vad som händer. Dessutom
vet vi hur man ska göra för att vara rädd om sina öron.
I matten börjar nu de flesta bli klara med A-boken. B-boken för ettor
handlar om tiotal i addition och subtraktion. Tvåornas B-bok handlar i
början om geometri. Vi har också börjat prata om diagram och gör där
många och intressanta ”mätningar” som vi visar i diagram.
Veckorna som kommer:
På onsdag 30/1 åker hela skolan skridskor i Åby. Separat lapp om detta
är utdelad till barnen. Jag har ev. några skridskor att låna ut om någon
har problem, säg till.
Efter att vi avslutat SO projektet kommer att vi att påbörja nästa område.
Det blir geografi. Från hela världen till Furuby.
I matematik kommer vi att ha många genomgångar och matteprat kring
de områden respektive årskurs jobbar med i boken.

En liten påminnelse om att vi gärna lyssnar till boktips från barnen.
Tvåorna har fått tydliga instruktioner/hjälp. Vill någon etta komma med
ett boktips får de gärna också den hjälpen.
Tvåornas inloggning och ID till datorerna och nätverk:
Som ni förstått har vi ansökt om att tvåorna ska få egna inloggningar.
Förutom det policydokument ni föräldrar varit med och skrivit under
pratar vi mycket om datorn och hanteringen här på skolan.
Barnen har fått uppgifter kopplade till läroplanen för att lära hur man gör,
vad man får/kan skriva och göra samt vilka möjligheter som finns.

Skolans gemensamma regler:
I klassen pratar vi kontinuerligt om skolans- och klassens uppsatta
regler. Jag uppfattar att barnen inte bara kan dem utan också förstår
varför de finns. Men hela personalgruppen håller ändå nu på att försöka
samla alla regler i ett tydligt dokument, vilket naturligvis är viktigt att ha.
Sjukanmälan:
Sjukanmälan kan göras till skolans telefoner, till min privat mobil (samtal
eller SMS) eller via mail. Jag försöker alltid bekräfta men har vid några
tillfällen hamnat i lägen där jag tvingats prioritera och inte kunnat svara.
Ber om förståelse för detta. Oftast är jag tillgänglig 07.30-8.00 men
fredagar ansvarar jag för morgonfritids och har då svårare att svara.
Vid andra ärende är jag ofta tillgänglig i klassrummet eller på min mobil
efter skoldagens slut. Ni behöver aldrig känna att ni stör.
Informationsbrev:
Av miljöskäl skickar jag gärna detta informationsbrev via mail. Det finns
också på hemsidan. Säg gärna till om det fungerar att inte få i
pappersform.

Ha en riktigt trevlig helg
Hälsningar

