Årstaskolan & Ångelstaskolan
Fredag den 24 mars 2017
Hejsan alla familjer i 5A.
Om vecka 12
Veckorna rullar på och nu är nästan alla samtalen genomförda  I
svenskan och geografin håller vi på med skriftliga och muntliga
slutuppgifter, och alla är så duktiga och ambitiösa. Eleverna får med sig
sina arbeten hem allteftersom vi är klara, det är argumenterande texter
och en beskrivande text om ett nytt land som de skapat utifrån sina
kunskaper om Norden. Efter påsk avslutar vi arbetet med olika texter i
svenskan och då blir det en sista förklarande text. I NO har de gått igenom
syn och öga, och i ma var det diagnos under veckan. Det var ju slöjdbyte i
tisdags och eleverna håller på att starta upp nya arbetsområden där
också. I onsdags gjorde vi elevenkäten som SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) genomför. Ur informationen:
Efter beslut av utbildningsförvaltningens grundskoleledning genomförs elevenkäten i
samtliga årskurser 1-9…..De enkätresultat som ingår i SKLs öppna jämförelser
kommer att publiceras på kommunens hemsida http://uppsala.hittaochjamfor.se.
Frågorna har tagits fram utifrån politiska prioriteringar och med Skolinspektionens
elevenkät och SKL:s mjuka indikatorer som bas. SKL:s indikatorer möjliggör en
nationell jämförelse. Flera av frågorna är ställda för att fånga kulturen i
verksamheten snarare än summan av enskilda individers upplevelser.

När skolan så småningom får resultaten används de för att ytterligare
utveckla vår verksamhet.
Vi läser minst 15 minuter varje dag, och de allra flesta har fått in en fin
rutin med sin bänkbok. Många berättar också om att man kommit igång
med bra läsrutiner även hemma - hurra! Här kan ni hämta läsloggen för
den läsning som eleverna ska göra hemma, så ofta det går, gärna varje
dag....

Inför vecka 13
Hela Ångelstaskolan genomför ett Skrivprojekt (Skapande Skola)
under ledning av författarinnan Anette Skåhlberg. Hon var i klassen
hela torsdagen och kommer tillbaka vecka 13 för att hjälpa till att
slutföra alla
Detta är sista veckan med utvecklingssamtal. Här hittar ni länken
till UNIKUM, ni loggar in med e- legitimation. Forts nästa sida….
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http://arsta-angelstaskolan.uppsala.se/nyheter/nytt-pedagogisktdokumentationssystem/
…eller googla på Unikum och klicka via log in. Unikum finns också
som en applikation för både Iphone och android. Ni borde själva
kunna stänga av aviseringar om man tycker att det blir för mycket
pling just nu…. Titta i inställningar i er unikum-profil.
Ta gott om tid att klicka runt så att ni hittar både våra planeringar
(det vi jobbar med i skolan) bedömningarna (blå rutor) och
kunskapsmatriser (visad kunskap) Fundera gärna i förväg över vad
som är bra studiemål för resten av terminen i femman.
Nästa vecka 13 är det en läxa i engelska.
Ha en trevlig helg och vecka!
Petra
Vecka 13

Måndag

Kom ihåg att Idrott
märka alla
kläder, vantar,
strumpor och
mössor…!

Tisdag

Slöjd

OBS!
Lektionen
startar kl.
8.10

Onsdag

Torsdag

Fredag

Anette Skåhlberg Läxa i
kommer.
engelska
Skrivverkstad hela
Musik sista
förmiddagen.
timmen
Idrott

Kläder efter
väder, såklart

Studiestuga:
14.30-15.30

