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Hej!

Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Skoljoggen, oömma
kläder.
Torsdag: lovdag, fritidshem
öppet
Fredag: TL-utbildning åk 3,
Vidhögeskolan

Läxor:
Åk 2: Läsläxa in på onsdag.
Lämnas hem på fredag.
Åk 3: Läsläxa in på tisdag,
lämnas hem samma dag.

Matsedel
Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:
http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan
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Vilken underbar varm och skön sommarvecka vi fick trots att
vi är inne i vår första höstmånad.
Vi lärare går under läsåret det s.k. ”Läslyftet”, en fortbildning
från Skolverket. Det är ett kollegialt lärande där vi lärare
träﬀas varje måndag eftermiddag i grupp, förkovrar oss i
forskning kring läs och skriv, prövar däremellan teori i praktik
för att sedan dela med oss av erfarenheterna till varandra.
I So:n har vi i åk. 2 nu sammanfattat och avslutat vårt arbete
med trafiken. Vi har där pratat mycket om hur vi ska bete oss
ute i trafiken för att det ska vara säkert. Hur går vi säkert över
en väg? Hur syns vi bra i mörker? Hur cyklar och åker vi bil
säkert? Finns det några faror på väg till skolan?
Åk. 3 fortsätter med "Vårt samhälle". Den här veckan har vi i
mindre grupper planerat och byggt egna små samhällen. I det
arbetet har vi bland annat tränat på att sammarbeta,
kommunicera, problemlösning, taluppfattning, resonera,
argumentera och diskutera.
I svenska(åk 3) så har vi lagt stor vikt vid att träna på hur vi
bygger upp meningar. Skriva fullständiga meningar med läslig
handstil, storbokstav och punkt samt mellanrum mellan
orden. Vi har även tränat med hjälp av läsfixaren, reportern,
och då skrivit och svarat på frågor på ytan (läsa på raden),
under ytan (läsa mellan raderna) och på djupet frågor (läsa
bortom raderna)
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I matematiken tränar eleverna(åk 2) att läsa av, och teckna tal med hjälp av äldre talsystem, såsom
egyptiska och indiska. Genom att skapa förståelse för hur dessa talsystem var uppbyggda kan eleverna
göra jämförelser med vårt egna moderna 10-positionssystem, se hur talsystemet har utvecklats och på
så sätt nå ökad förståelse. Vi ska skapa egna talsystem när vi blivit lite varmare i kläderna.
Eleverna i 3:an tränar på olika geometriska figurer, begrepp kopplat till dessa och även vinklar. De
tränar vidare på att lära sig den analoga och digitala klockan.
I NO lär 3:orna om vanligaste grundämnen såsom syre, kol, järn och väte.
I engelskan tränar eleverna vidare på teman, veckan som gick lärde 2:orna ord kring familjen och
3:orna om verktyg såsom penna, pensel, sudd, linjal…
Onsdag skoljogg!
Torsdag lovdag, fritidshem öppet.

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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