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Hej!

HÖSTLOV. Fritids öppet.

Måndag den 7/11 kommer vi att åka in till Varberg för att
gå på bio. Vi åker från skolan direkt på morgonen, redan
kl. 8.30.

Snabbinfo 31/10-4/11
Måndag: Skolbio åk. 2 och 3.
Vi åker buss från skolan kl. 8.30
Tisdag:
Onsdag: Idrott. Ombyte för
alla grupperna.
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål (frukt eller macka)
Fredag:

Läxor:
Åk 2: Ingen läxa då vi har haft
höstlov. Vi lämnar ny läxa till v.
46.
Åk 3: Ingen läxa då vi har haft
höstlov. Vi lämnar ny läxa till v.
46.

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

Tisdag den 15/11 är det ännu en liten utflykt för åk. 3. Vi
åker även då till Varberg, men denna gång för att gå på
teater.
I måndags, då det var FN-dagen, hade vi en gemensam
dag hela skolan. Eleverna var indelade i tvärgrupper F-3
och var i dessa grupper hela förmiddagen. Vi såg på en
översiktsfilm kring vad FN står för och vad de gör. Efter
filmen diskuterade vi bland annat vad vi kan göra för att
fler barn ska få möjlighet att gå i skolan. Elevernas
tankar och idéer fick de sedan gestalta genom att vi
skapade ett stort äppelträd där varje äpple fick stå för
dessa tankar. Dagen avlutades med att vi såg en film till,
På väg till skolan.
På väg till skolan handlar om fyra barn med siktet inställt
på framtiden. Trots att de alla bor långt ifrån närmaste skola
(och alla hade de mycket snåriga och svåra vägar till
skolan) är de fast beslutna att fortsätt att utbilda sig och på
så sätt ge sig själva möjlighet att forma sin egen framtid.
Många kloka tankar kom upp hos våra elever.
Åk. 2
I matematiken lär vi oss om olika geometriska objekt i
tredimensionellt, såsom kuben, rätblocket, klotet och
pyramiden. Vi tränar på att använda begrepp såsom sida,
hörn, kant, yta, bredd, längd och höjd då vi beskriver
objekten för varandra.
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I denna veckan har vi målat höstbild med skogen som motiv. Vi har sett på lövens alla
färgnyanser och försökt blanda olika nyanser i vår höstbild.
I No:n har vi arbetat med olika experiment där vi separerade olika ämnen och lösningar.

Åk. 3
Även åk 3 har i bilden målat hösten med skogen som motiv. Vi har sett på lövens alla
färgnyanser och försökt blanda olika nyanser i våra höstalster
I No har vi haft teknik och tränat oss i hur vi kan bygga vindkraftverk. Vi har även diskuterat
andra energiformer.
I matematiken tränar vi på olika eﬀektiva strategier för huvudräkning.
Under svensklektionerna har vi tränat på att återberätta texter och sagor. Vi har återberättat
både muntligt och skriftligt, och även tagit hjälp av bilder och nyckelord.
.

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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