Hej!

2017-04-21

Veckan som gått: Vi har haft en bra kortvecka i skolan. Klassen har genomfört 3
nationella prov i matematik och vi har 2 prov kvar nästa vecka. Sen är alla prov
genomförda . En del prov rättar jag/vi själva på skolan och vissa utvalda delar
av både svenskan och matematiken kommer vi samrätta tillsammans med
lärare från andra skolor. Vi gör så för att få stöttning i rättandet och för att
eleverna ska få en så rättvis och likvärdig bedömning som möjligt. Ni föräldrar
(och elever) kommer kunna ta del av resultaten under en eftermiddag här på
skolan. Tisdagen den 30 maj mellan kolockan 14.30-16.00 kommer detta att
ske. På vilket sätt får jag återkomma till men ni kan boka in den eftermiddagen
redan nu.
Vi har startat upp ett litet projekt som handlar om lekar. Vi vill att barnen ska få
med sig många förslag på lekar som man kan göra på raster. Igår
åldersblandade vi eleverna år 1-3 och delades in i 11 grupper och varje grupp
fick leka två lekar då. Vid nästa träff får samma grupp prova på två nya lekar
och sen fortsätter vi så tills alla grupper har fått prova alla lekar. Det fungerade
jättebra igår!
Nästa vecka:
Eleverna får endast läsläxa + arbetsbok i läxa till nästa vecka, alltså ingen
matteläxa. Vi jobbar ju endast med nationella prov (i matematiken) och har
ingen övrig matematikundervisning nu så därför hoppar vi över läxan.
Annars rullar lektionerna på som vanligt nästa vecka och vi har inga
schemabrytande aktiviteter inplanerade.
Vi har utökat läxhjälpen för eleverna till måndagar, tisdagar och torsdagar. De
kan själva välja vilken av dagarna de vill gå dit. Tiden är densamma, 14.3015.30.

Mer information om de nationella proven går att hitta på sidan
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov.

Vecka 17
Måndag

Tisdag

Slöjd

Läxhjälp
14.30

idrott

Onsdag

Arbetsboken
till Nyckeln till
skatten
lämnas in.

Läxhjälp
14.30

Läxor:
 Nyckeln till skatten, kapitel 24
 Arbetsuppgifterna till kapitlet, s. 52-53.

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

Torsdag

Musik

Fredag

idrott
Läsläxa
redovisas.

Läxhjälp
14.30

