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Veckan som gått: Vill börja med att tacka alla de föräldrar som fyllde i enkäten om unikum.
Vi har nu träffats alla lärare och tagit del av era synpunkter och kommer ha dessa som grund
för hur vi ska jobba framåt med unikum.
Vi har jobbat med instruerande texter i svenskan och vi har fortsatt att göra
”deckaruppdrag” som hör till svenskläxan Detektivklubben.
I matematiken fortsätter vi arbeta med multiplikation och division och eleverna får en läxa
som handlar om det.
Vi har jobbat med frukter på engelskan och hur man frågar och svarar på frågor som; Vilken
är din favoritfrukt.
Under bildlektionen har vi börjat jobba med tredimentionella bilder.
Nästa vecka:
Nu är det dags för vår årliga Hälsovecka. Vi startar upp tillsammans på fotbollsplanen på
måndag med lite dans och musik. Sen kommer alla klasser att gå ett varv runt skogården och
varje varv kommer sedan att räknas. När veckan är slut lägger vi ihop alla elevers varv (ett
varv är ca 500 meter) och ser hur långt från Uppsala vi har gått tillsammans. Femmorna har
fått i uppgift att göra en stor karta på Norden och norra Europa och så ritar vi in hur långt vi
har gått tillsammans. Vi kallar detta Sverigeresan.
Vi kommer ha flera lektioner under veckan som handlar om hälsa. Det kan vara avslappning,
massage, kost, sömn, stress, rörelse och liknande.
På onsdag är det dags för skoljoggen. Vi samlas ca kl 13 för gemensam uppvärmning, år 3-5,
och sen springer eleverna en slinga på 3,5 km. Vi väntar in varandra vid målet och går sen
tillbaka till skolan tillsammans. Bra med springskor och vattenflaska denna dag!
På torsdag kommer 3a jag ska samrätta nationella prov tillsammans med andra lärare och
kommer därför inte att vara på skolan. Petra, Randa och Imanuel tar hand om klassen då.
Klassen har fått en ”Rörelseläxa”, de ska skriva upp hur mycket de rör sig på fritiden. Om
man rör sig en halvtimme får man en poäng och en timme ger 2 poäng som är max. De fyller
i hela veckan måndag till söndag och lämnar sen in lappen på måndagen v.21.
Vi har utökat läxhjälpen/studiestugan för eleverna till måndagar, tisdagar och torsdagar. De
kan själva välja vilken av dagarna de vill gå dit. Tiden är densamma, 14.30-15.30.
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