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Snabbinfo 5/9 - 9/9

Hej!

Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Idrott. Ombyte för
alla grupperna.
Torsdag: lång dag för 3:or, till
kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Läsläxa in på onsdag.
Lämnas hem på torsdag.

Åk 3: Läsläxa in på tisdag,
lämnas hem samma dag.

Matsedel
Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:

Tack för den goda uppslutningen kring föräldramötet. Ni har
fått ut kort info om vad som togs upp.
Under veckan som kommer har våra olika råd möten. I
klasserna har rådrepresentanter blivit utsedda i demokratisk
ordning.
I klass 2 har vi haft vår första musiklektion. Vi träﬀas i
halvklass då andra halvan har NO. Inledningsvis kommer vi
att träna på takt och rytm. Vi tränar på att uttrycka oss till
musik på olika sätt rörelse, drama och bild.
I svenskämnet tränar vi(2:or), tillsammans, med att bearbeta
fakta och skriva enkel faktatext. Vi är klara med att modellera
tillsammans. Vi har tagit reda på vad vi vet om Spindeln, vad
vi önskar veta. Sedan har vi sett en faktafilm. Skrivit ner saker
vi fick veta i en tankekarta. Gemensamt skrivit en faktatext.
Sist tog vi reda på vad vi lärt oss. Nu ska vi träna mer på egen
hand, tillsammans med kamrat, i par.
Vi i 3:an tränar på att skriva berättelser. Vi använder oss av
bilder för att komma igång med skrivandet. I berättelserna
fokuserar vi på att få in en bra inledning, ett problem som
uppstår samt en lösning och en avslutning på problemet.
Målande beskrivningar är något som vi tränar på att få med i
våra berättelser.
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Även i bilden tar vi(3:or) hjälp av målande beskrivningar. Vi har högt läst en liten bit från en berättelse.
Därefter har eleverna fått måla ner de bilder de fått i huvudet.
I so:n fortsätter vi(3:or) att arbeta kring vårt samhälle. Vi har i då diskuterat och arbetat kring
demokrati. Att vi lever i ett demokratiskt samhälle och vad det innebär.
Den 21 september är det skoljoggen. Då ger vi oss ut på en bana, Bräckeskogen, ner till Ås bro och
tillbaka. Vi lunkar, går och springer efter bästa förmåga. När vi är tillbaka blir vi bjudna på frukt av
föräldraföreningen.
Den 22 september är det studiedag.
Fredagen den 23 september är det TL-utbildning för hälften av eleverna i åk 3.

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Jenny, Caroline, Gunnar, Eva, Kaliopi och Ann

Mailadresser:
jenny.heden@varberg.se, per-erik.karlsson@varberg.se,
ann.nilsson@varberg.se
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