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Veckobrev v 6
Besöket på Naturskolan var uppskattat, roligt och lärorikt. Vi åkte fram och tillbaka
till månen och fick bland annat smaka på rymdglass! Vi ser fram emot nästa gång,
då ska vi gå på en vårvandring.
Denna vecka har vi fokuserat på att göra klart sådant som vi inte riktigt hunnit
med. Ett utmärkt tillfälle att ta igen det man har missat och även för elever att vara
lärresurser åt varandra. Det är härligt att gå runt och lyssna när eleverna hjälper
varandra, förklarar och ställer frågor som för lärandet framåt. Vi har även hunnit
med att göra ett test i läsförståelse, börjat arbeta med vattnets kretslopp, med
grekisk mytologi och uppmärksammat samernas nationaldag. Vi har avslutat
kapitlet om klockan i matematik men fortsätter att öva på den analoga klockan även
fortsättningsvis när vi nu börjar arbeta med multiplikationstabellerna igen, först ut
är 3: ans multiplikationstabell.
Våra ambassadörer för ”Alla med projektet” går på möte varje tisdag och berättar
sedan för klassen om veckans uppdrag. Alla är delaktiga, förväntansfulla och ser
fram emot de nya uppdragen. Denna vecka ska vi berömma varandra genom att
uppmärksamma sådant man är bra på eller gör bra.
Vi avslutade veckan med att färdigställa vårt verk inför Alla hjärtans dag. Alla
klasser har fått i uppdrag att gestalta begreppet Gemenskap utifrån Hållbar framtid.
Verket ska vara 3D, vara gjort av återbrukat material och hänga på en plats i skolan.
Vilka fina tankar klassen fått fram! På tisdag ska det vara klart och jag lovar att
skicka med en bild i nästa veckobrev.
Nästa vecka är det dags för terminens elevledda utvecklingssamtal. Samtalet pågår i
40 minuter och det är eleverna som håller i det, jag kommer in de sista 20
minuterna och då går vi igenom elevernas IUP och omdöme. Ser fram emot att
träffa er alla!
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Läxor
Läsläxa, boken tas med till skolan på måndag och då läser eleverna för sina
läskompisar och arbetar med textsamtal.
Matematikläxan görs tills på måndag på https://www.matteportal.se/.
Några elever har tagit hem matematikboken över helgen, denna tas med till skolan
på måndag igen.
Inför vecka 7
Måndag

Läsläxan tas med till skolan
Matteboken tas med till skolan
Matteläxan klar, gjord på matteportal
Idrott- ombytte och handduk
Utvecklingssamtal för: Esther, Hugo Alt och Julia

Tisdag

Ny läsläxa delas ut, boken tas med hem
Ny matteläxa på matteportal
Utvecklingssamtal för: Osman, Valentino, Karl-Hugo, Ivar,
Hugo Asp, Axel och Marcus
Fritids stänger kl. 17:00 pga APT för all personal

Onsdag

Danslektion med Kulturskolan

Torsdag

Idrott- ombyte och handduk

Fredag

Trevlig helg!
Katherine och Pontus

