Årstaskolan & Ångelstaskolan
God fortsättning på det nya året!
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Årets första skolvecka har varit till belåtenhet. Det var roligt att träffa
alla elever igen och som vanligt är det en fröjd att undervisa i dessa
klasser!
Till att börja med hälsar vi Lovisa välkommen till skolan! Hon är
lärarstudent och kommer att göra sin verksamhetsförlagda utbildning
hos Annica under åtta veckor.
På torsdag får vi i klasserna besök av två personer från konsultativt
stöd. De kommer att undervisa om hur man kan använda datorn som
hjälpmedel när man skriver och läser och barnen kommer att få testa
de olika programmen.
Läxor kommer under våren att delas ut på fredagar i möjligaste mån
och de ska sedan lämnas in eller redovisas på fredagar. Då har man
en vecka på sig att göra läxorna och får då själv planera sin tid.
Från och med måndag finns det möjlighet att få läxhjälp på måndagar
14.30-15.30 och det är Mats Claesgård som håller i den. De kommer
att hålla till ett av fyrornas klassrum. Sedan behöver man träna
hemma också när det gäller att lära sig engelska ord och meningar.
Även i svenska och matte kan man behöva träna flera gånger under
veckan för att bli säker. Vissa veckor kan någon läxa bli utbytt mot en
No-läxa och då är läxan till på onsdagar.
Den här veckan är det läxa i stavning och barnen har liksom förra
gången fått ett papper med sig där de ska göra uppgifterna och lära
sig att stava orden. I matte är läxan att träna på decimaltal på olika
sätt. När ni klickar på länken finns det olika områden att träna på. Man
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får välja själv utifrån sin förmåga vad man vill träna på och befästa.
Här är länken:
http://ovningar.nok.se/exersiceheadings.cshtml?hID=159&sID=199&pI
D=11&pagetype=sh
Engelskaläxa är det ingen den här veckan men länken för att lyssna på
eller göra uppgifter digitalt är: http://webbapp.liber.se/good-stuffgold-4/# Lägg gärna in den som en favorit.
Lev väl!
Hälsningar Annica och Helena

Här nedanför kan ni läsa om hur ni kan ta del av era barns sidor på
Unikum.
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Datum
2017-01-10

Till vårdnadshavare med barn i Lindbacken, Ångelstaskolan
och Årstaskolan
Under hösten har Lindbacken, Ångelstaskolan och Årstaskolan,
tillsammans med resterande kommunala grundskolor i Uppsala kommun,
arbetat med att byta ut den digitala plattform som används för
pedagogisk elevdokumentation. Det upphandlade
dokumentationssystemet heter Unikum och har sedan januari 2016
använts på några utvalda pilotskolor av lärare och elever.
Här kommer lärares planeringar finnas med information om mål,
undervisningsinnehåll samt bedömningsmetoder. Elevens skriftliga
omdöme samt den utvecklingsplan som upprättas under
utvecklingssamtalet kommer även att hittas i det digitala systemet.
Alla berörda parter, elev, förälder och lärare har därmed en gemensam
mötesplats för dokumentation kring elevens lärande. Här kan du som
vårdnadshavare ta del av undervisning och bedömningar i förhållande till
läroplanens kunskapsmål.
Inloggning till Unikum med e-legitimation gör du via en länk på skolans
hemsida.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
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