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Veckan som gått:
Veckan har fungerat bra med klassen. Tack till er föräldrar som låter
pokémonkorten vara hemma, det blir mindre tjat nu och lektionerna kommer
igång snabbare utan det tjatet. Gabriella håller i de flesta lektionerna nu och
hon är verkligen jätteduktig. Jag finns ju med i klassrummet hela tiden och tar
nu chansen att studera både henne som ingår i mitt uppdrag men även
eleverna på ett sätt som inte är möjligt när man själv undervisar. Det är
jätteintressant och roligt.
Vi arbetar med de enkla maskinerna på tekniklektionerna och den här veckans
”maskin” var hävstången.
På engelskan jobbar vi att namnge vilda djur som till exempel noshörning,
känguru och pingvin. Nästa vecka kommer vi att göra en avstämning med vad
eleverna kan, en hörövning och en läsförståelse i engelska. Det ska bli kul att se
vad de kan.
Värdegrundsordet för februari är ärlighet och i onsdags gjorde vi en rolig
lektion runt det. Den handlade om att vara ärlig mot sig själv, att våga stå för
sin åsikt och kunna motivera sitt val.
Nästa vecka:
Jag kommer skicka hem tider för vårens utvecklingssamtal nästa vecka.
Samtalen kommer ligga mellan vecka 9 och 14. Om tiden ni fått inte passar er
kan ni försöka byta med någon annan elev (meddela mig bytet) eller maila mig
så ordnar vi en ny tid. Det här samtalet kommer främst handla om kunskaper
och nya mål kommer sättas. Självklart kan ni ta upp även annat under samtalet
men fokus ligger på hur eleverna lär sig bäst och sen sätter vi upp nya mål att
jobba mot.
På fredag har vi ”elevrådets dag”, en dag med tema vänskap. Därför utgår
idrotten på fredag.

Vi har ju kämpat länge med att få till en åkbar is på skolan. Idag såg den jättefin
ut och och barnen har börjat åka så smått på raster. Men nu finns risk för
plusgrader nästa vecka men vi får se. Jag hoppas att temperaturen håller sig
under nollan så vi äntligen kan åka skridskor under raster och idrottslektioner.

Vecka 7
Måndag

Tisdag

Slöjd

Idrott med
ombyte

Läxhjälp
14.30

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Musik

Fredag

Elevrådets dag
Läsläxa/läslogg
redovisas.

Läxor:
 Lästräna kapitel 18 ”Övernattning” (med läslogg)
 Arbetsboken s.40-41
 Matteläxa nr 1 i den nya läxboken.
Kom ihåg att svenskaläxan och matteläxan lämnas in på onsdag. Läseboken
måste vara här på fredag när de ska läsa upp läxan.

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

