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Nu har det gått några veckor av vårterminen och det är dags att avsluta
några arbetsområden. Vi kommer att ha diagnos i NO på onsdag. Även i
matte börjar vi bli klara med kapitlet om decimaltal och kommer att ha
en diagnos i veckan.
I NO kan man ta hem boken och repetera det vi har
jobbat med på lektionerna. Det är kapitel 4 om
vintern som man ska träna på om man vill vara väl
förberedd.
Övriga läxor är stavnings-/ordläxa i svenska samt träna på matte inför
diagnosen. Vill man förbereda sig i matte kan man ta hem och repetera
i matteboken eller fortsätta att träna på webben. Länk finns i
föregående veckobrev.
I svenska ska vi träna på att berätta muntligt under några veckor. Vi
kommer då att träna på att berätta sagor och prata om hur man på
bästa sätt kan berätta för att göra en saga eller berättelse spännande.
Senare kommer barnen att träna in en berättelse som de ska berätta för
sina fadderbarn.
Nästa helg är det luskamningshelg. Mer information om det finns här
nedan.
Lev väl!
Hälsningar Annica och Helena
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Tillsammans kan vi stoppa huvudlössen!
Luskamningsdagar 4-5 februari 2017
Under de senaste åren har det skett en ökad förekomst av huvudlöss. För att undvika
spridning av huvudlöss ber vi dig som vårdnadshavare att tillsammans med ditt/dina barn
delta i:

Vårterminens luskamningsdagar, helgen den 4-5 februari
När alla elever kommer tillbaka till skolan efter en längre ledighet är risken för spridning
av huvudlöss stor. Syftet med luskamningsdagar är att alla kammar sina barn samma
helg och påbörjar behandling vid upptäckt av huvudlöss. Även om ditt/dina barn inte
tidigare drabbats av huvudlöss är det viktigt att delta.
Tidig upptäckt minskar risken för spridning av huvudlöss.

Så här gör du
Luskamma i vått hår, gärna med balsam, då det kan underlätta kamningen. Finkamma
hela håret enligt instruktionerna nedan över ett vitt papper eller en spegel för att
upptäcka eventuella huvudlöss lättare. Om det är besvärligt att luskamma håret kan man
som vårdnadshavare inspektera hårbotten noga, framförallt i nacken och bakom öronen.
Källa: 1177.se

Läs mer om huvudlöss på 1177:
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Luskamning/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/

Har du frågor om huvudlöss - Kontakta din skolsköterska!

