Hembrev oktober
Hej
Nu känns det som om sommaren har tagit slut och hösten är på ingående.
Barnen arbetar på bra i klassrummet. Vi har kommit igång med arbetet om
dinosaurier som barnen tycker är roligt. I veckan ska de få välja en
dinosaurier att arbeta med. Skriva faktatext, frågor, skriva ut text på
dator och rita bild till. När alla är klara få man redovisa sitt arbete för klassen.
Under året går hela personalen på skolan en kompetensutbildning som heter Läslyftet.
Vi kommer tillsammans med eleverna fokusera på olika delar av läsningens betydelse.
Barnen i klassen har fått svara på en enkät om vad tycker om läsning som jag kan
berätta mer om på föräldramötet.
Fram till höstlovet kommer vi att arbeta med:
Ma: Multiplikation och sambandet mellan addition och subtraktion, Problemlösning och
kommutativa lagen i multiplikation.
SV: Träna läsförståelse, arbete med olika lässtrategier i en läsande klass, skriva
faktatexter.
SO: Arbete med dinosaurier.
NO: Teknik. Vad är teknik? Hävstången, lutande planet, hjulet. Teknikbesök i mot nya
höjder ”Toyteech
ENG: My family, halloween, Filmserie The game.

På tisdag den 11/10 cyklar vi ner till Vattentorget och går därifrån till en
teknikutställning som ligger vid stationen. Vi har tid där 12.30-14.00 vilket betyder att
vi kommer tillbaka till skolan ca 14.30.
Eftersom studiedagen låg på en onsdag så blir det ingen simning förrän den 19/10 då vi
simmar på jämna veckor.
Föräldramöte den 27/10, inbjudan kommer. Hör gärna av er om det är något som ni vill
ta upp som gäller alla på mötet.
Efter höstlovet börjar jag med de muntliga samtalen den här terminen. Samtalsunderlag
och tider kommer under månanden.
I slutet av månaden kommer vi bara ha tillgång till ett klassrum då det andra rummet
ska bli klassrum för en förberedelseklass som startar igång nu i oktober.
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