Hej alla föräldrar!
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Pernilla Nilsson som jobbar i klassen på onsdag eftermiddag och som jobbat som
speciallärare i klassen slutar nu och imorgon börjar Lena Arvidsson att jobba på vår skola.
Hon kommer att träffa klassen nästa vecka.
Höstvandringen gick bra, jag var ju inte med men både barn och vuxna verkar nöjda. Nästa
onsdag är det dags för vandring igen på förmiddagen och då ska det lagas höstsoppa, se
baksidan.
Några av barnen har pratat om ”clowner” och några av barnen har varit lite oroliga och
rädda. Vi har inte pratat om detta i helklass (vi är uppmanade av vår rektor, som fått
information av polisen, att vi inte ska göra det). Däremot har vi pratat med de barn som haft
frågor och funderingar.
I svenskan har flera av barnen börjat med att läsa små böcker efter ett schema och det har
varit mycket uppskattat.
Läxan gick mycket bra, det var så roligt att få höra era barn. De var stolta och nöjda när de
fick läsa upp för någon vuxen (Eva eller mig). Denna vecka blir det läxa i ”Rutiga boken”. De
ska bland annat titta och lukta på kryddor. De som vill (absolut inte nödvändigt) får ta med
sig lite krydda i en påse. Namna gärna påsen så kan ni få tillbaka den hem sen.
I matten har vi jobbat med hur man kan kontrollera subtraktion med addition, t ex 5-3=2 går
att kontrollera med 2+3=5. Lite knepigt! De har också fått göra ett nytt ”test” så att jag har
koll att alla hänger med eller om vi behöver träna mer på något.
I NO jobbar vi med hösten. Vi har tidigare skrivit en gemensam faktatext och idag lämnade vi
över den till F-klassen och de har sedan jobbat med den texten. F-barnen tyckte att 1:orna
var duktiga.
I SO jobbar vi vidare med våra trivselregler, Pernilla har
jobbat med Barnen rättigheter och vi har också haft klassråd.
Vi jobbar nu med ”Give me five” när man ska lyssna på
någon.
Vecka 44 är det höstlov.
Jag tycker, som jag sagt tidigare, att barnen jobbar på riktigt
bra!

Med vänlig hälsning Johanna

