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Den här veckan har vi välkomnat våra lärarstudenter. I 2A heter de Lovisa och Malin och i 2B
heter hon Sara.
I svenskan har vi repeterat vokalerna och att de kan låta på olika sätt. Vi har också arbetat med
en berättelse berättad ur olika perspektiv. Dessutom har klassen arbetat med månaderna och
tränat på att stava dessa.
I matematiken har vi börjat med högre tal ända upp till 1000! Vi pratar mycket om
positionssystemet (hundratal, tiotal och ental). Läxan till nästa vecka handlar om 0-1000, se
nedan. Den nya läxan är en utveckling av repetitionsläxan som var till den här veckan. Flera var
ganska osäkra på läxförhöret, så det vore bra om ni verkligen kan stötta era barn så att de blir
säkra på de nya övningarna.
Vi påbörjar så smått ett tema kring världen och rymden. Nu i början jobbar vi bl.a. med
väderstreck och kartan. Klassen har även börjat bekanta sig med planeterna, de kommer att få
göra egna faktaarbeten om planeter i form av Power Point.
På idrotten har klassen bl.a. lekt en uppskattad lek som heter ”Zombielek”. Låt ditt barn berätta
om den!
Den här veckan har både elevråd och hälsoråd haft möte. Elevrådet diskuterade bl.a. isen, som ni
förstår är det inte läge för skridskor just nu. Matts hälsar dock att det är bra att se över
utrustningen hemma så att era barn är beredda när vi förhoppningsvis får frysgrader igen!
Hälsorådet beslutade att fortsätta med de uppskattade organiserade rastlekarna som
hälsorådet ansvarar för på tisdagarna.

Skolan har fr.o.m. den här terminen bytt dokumentationssystem. Det heter Unikum. Där kommer
bl.a. pedagogiska planeringar och omdömen att finnas. Ni föräldrar måste skaffa inloggningar för
att kunna ta del av informationen. http://arsta-angelstaskolan.uppsala.se/nyheter/nyttpedagogiskt-dokumentationssystem/
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