Hej!
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Veckan som gått: Månadens värdeord är ”Hjälpsamhet” och vi har pratat om
hur man kan vara hjälpsam mot både kompisar och personer man inte känner. I
måndags fick eleverna en hemlig kompis i klassen. De fick dra ett namn ur en
låda. Personen på lappen skulle de vara extra snälla och hjälpsamma mot
denna vecka, utan att avslöja att de var dess hemliga kompis. På måndag
kommer vi ta reda på vem som hade vem  För att det inte ska bli så tydligt
vilken hemlig kompis man har har vi sagt att man kan vara extra snäll och
hjälpsam mot flera för att inte avslöja sig.
Ingen elev har varit sen in från rast sen jag pratade med eleverna om att man
fick stanna efter skoltid om man var sen, jätteskönt! Jag mailar er samma dag
ifall någon skulle bli sen framöver, så ni vet direkt.
I veckan har eleverna hållt en presentation om en nedbrytare i mindre grupper.
Det har gått jättebra, fast några var nervösa innan. Flera barn har sagt under
utvecklingssamtalet att de tycker det är läskigt att prata inför en grupp så nu
har vi börjat att öva på det. ALLA klarade att redovisa på ett bra sätt! Sen satt vi
tillsammans i gruppen och skrev ner ”two stars and one wish”. Två saker som
eleven gjorde bra med sitt föredrag och ett snällt tips till nästa gång. Även det
funkade jättebra!
Vecka 47
Måndag

Slöjd

Tisdag

Idrott med
ombyte

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Musik

Fredag

Idrott utan
ombyte
Läsläxa/läslogg
redovisas.
Nya läxor
lämnas ut

Läxor:
 Lästräna kapitel 11 ”Stöldligan” (med läslogg)
 Arbetsboken s.26-29
 Matteläxa, nr 7 i 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

