Hej alla föräldrar!
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Nästa vecka är jag på handledarutbildning på torsdag 1/12. Eva och Jonna kommer att ha
klassen på förmiddagen men eftermiddagen är ännu inte löst.
Vi har börjat samarbeta lite mer med våra faddrar i årskurs 4. Eleverna i 4a har läst böcker
för eleverna i vår klass och de gick tipspromanden (som vi hade förra veckan i studiehallen)
tillsammans med oss och hjälpte till med frågorna. I tisdags kom två fyror och hjälpte till och
lyssnade på blåbärsgruppen när vi jobbar med läsning. Det har varit fina och positiva möten
mellan äldre och yngre elever.
Nästa fredag kommer vi att göra en enkel teknikövning tillsammans med eleverna i 4b och
fredagen därpå ska vi göra ett litet julpyssel med 4a. Både 4a och 4b kommer ordna rastlekar
för oss.
Nästa vecka kommer förmiddagsrasten att bli lite annorlunda. Vi vuxna känner att trots att
rasten oftast fungerar mycket bra kan det vara bra för flera av barnen att leka med fler
kompisar och pröva leka nya lekar. Därför kommer vi att dra lott, så att eleverna blir två och
två eller tre och tre och sedan får de leka tillsammans första halvan av rasten (sedan får de
välja). Lunchrasten och raster på eftermiddagarna leker de som de vill. Vi provar detta en
vecka.
Skolverket har gett ut ett bedömningsstöd i svenska och matte för lågstadiet som är
obligatoriska att använda i årskurs 1. Jag började i tisdags och kommer fortsätta ett par
tisdagar framöver att bedöma eleverna i svenska och matte med hjälp av detta
bedömningsstöd. Nu på hösten är alla uppgifter muntliga och merparten måste göras enskilt
så det tar lite tid. Barnen har tyckt att det varit roliga uppgifter och det blir en mysig och
positiv stund där barnet får mycket uppmärksamhet.
Glöm inte ishallen, nu på onsdag den 30/11.
Läxa denna vecka är Rutiga boken.

Med vänlig hälsning Johanna

