Hej!

2017-03-17

Veckan som gått: Vi har ju startat arbetet med nationella prov i svenska. Den
här veckan har vi klarat av en självskattning, ett muntligt prov, en läsförståelse
med en berättande text och en egenproducerad berättande text. Nästa vecka
fortsätter vi med ett läsförståelsetest till (faktatext) och en egenproducerad
faktatext. Sen är alla nationella prov i svenska klara. Under resterande dagar i
vecka 12 och 13 kommer vi låta de elever som missat proven få chansen att
göra dem när tillfälle ges. Vecka 14 startar vi de nationella proven i matematik
och fortsätter med dem veckan efter påsklovet, vecka 16.
I slutet av maj kommer vi ha en eftermiddag med ”öppet hus” för våra treor.
Då kommer ni föräldrar kunna se hur det har gått för ert barn under de
nationella proven. Mer information om det kommer senare.
Mer information om de nationella proven går att hitta på sidan
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov.
Vi har även hunnit med en del annat skoljobb. Vi har fortsatt arbetet med
klockan i matematik och vi tränar på att kunna läsa tidtabeller, tv-tablåer och
annat som har med tid att göra. Det är jättebra om ni pratar om tid hemma,
låter era barn kolla när bussen går om ni ska åka buss eller liknande. Man kan
titta i en tv-tablå och ställa lite enkla frågor till den. Till exempel, vilken tid
börjar Fångarna på fortet? Hur långt är programmet? Om hur länge är klockan
20.00 osv. Det är bästa sättet att lära sig om klockan och om tid, att man tar in
det i vardagen.
Vi har avslutat teknikavsnittet och vi kommer vartefter lägga in bedömningar
om hur det har gått för era barn i unikum.
Nästa vecka:
Förutom de nationella proven är det en vanlig vecka i skolan. Inga andra
schemabrytande aktiviteter.
Det är byte av slöjdsort.
Det är Gabriellas sista vecka hos oss. Det kommer bli tomt när hon slutar!

Vecka 12
Måndag

Tisdag

Slöjd

idrott
Läxhjälp
14.30

13.30 Karl
14.00 Olle

Onsdag

Torsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

14.30 Martin

Musik

Fredag

idrott
Läsläxa/läslogg
redovisas.

13.30 Jesper
14.00 Ebba
14.45 Isa

Läxor:
 Lästräna kapitel 21 ”Dikten” (med läslogg)
 Arbetsboken s.46 - 47
 Matteläxa, löst blad med klockan och tv-tablå.
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

