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Snabbinfo
18/11-25/11
Måndag:
Tisdag:
Onsdag: bad åk 2 & 3,
komihåg badkläder och
handduk.
Bokbuss.
Torsdag: lång dag för 3:orna
till kl. 15:15, ta gärna med
mellanmål.
Fredag: Fackeltåg till kyrkan
för att fira in advent.

Hej!
Nu är det riktigt blött och slaskigt ute. Regnkläder är att
föredra. Kläder efter väder helt enkelt.
På onsdag åker åk. 2 och 3 till Veddige simhall. Vi åker
direkt på morgonen och kommer hem innan lunch.
På onsdag kommer även bokbussen hit.
Fredag den 25 november går hela skolan i fackeltåg till
kyrkan för att fira in advent. Vi går från skolan ca kl.8.40,
och går via cykel/gångvägen, och kommer att vara framme vid
kyrka strax innan kl. 9.
När ni lämnar och hämtar vid skolan är det viktigt att ni
tänker på hur ni parkerar era bilar. Bussarna som kommer vid
samma tid måste kunna komma fram ordentligt, och de
behöver mycket svängrum.

Läxor:
Åk 2: Läsläxa in på onsdag.
Lämnas hem på torsdag.
Matteläxa onsdag till onsdag.
Åk 3: Läsläxa och stavningsläxa
in på onsdag. Lämnas hem på
torsdag.

Hittar du på skolans hemsida
eller om du följer vår länk:
http://meny.dinskolmat.se/
deromeskolan

Lorum Ipsum Dolor

Åk. 2
I So har åk.2 börjat prata om religion, vad religion är och vilka
de tre stora religionerna. Vi har pratat om judendomen,
kristendomen och islam. Vilka är de olika religionernas heliga
byggnad, symbol och heliga skrift. Att dessa tre religioner har
väldigt mycket gemensamt och att de har samma grund är
även något vi diskuterat.
Vi har även fått möjlighet att titta i koranen. Koranens fina
pärmar, sidor samt asken den ligger i.
I no:n har vi pratat om olika giftiga ämnen och vilka symboler
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som finns för att visa att något är giftigt.
I svenskan tränar vi på faktatext kring "Judendom" och lär oss om vad nyckelord är.
Vi har läst två faktatexter tillsammans och rett ut svåra ord samt plockat ut nyckelord (ord som har
innehåll, betydelsefulla). Vi använder nyckelorden då vi skriver våra egna faktatext.
Genom att koppla svenska till SO och världsreligionerna skapar vi en större helhet och sammanhang
för eleverna i sitt lärande.
Nästa vecka förbättrar och redovisar vi våra faktatexter.
Matematik. Vi tränar på att addera och subtrahera med och utan tioövergångar, ex. 12-3, 12-5, 4+8
Nu får vi användning av våra kunskaper kring 10-kamraterna och talparen upp till 10, ex. 3+4, 23+4
Kunskaperna tar vi med oss och generaliserar i ett högre talområde upp till 100.
Vi behöver säkra vår kunskap kring ental och tiotal.
Vi använder oss av positionskort och basmaterial i räkningen för att nå förståelse.

Åk. 3
I So har nu åk. 3 avslutat sitt arbete med samhället. Vi har genom detta arbete arbetat och diskuterat
kring hur ett samhälle är uppbyggt, viktiga funktioner och hur pengar förflyttas.
I svenskan har vi tränat oss i ordklassen substantiv. Vad är substantiv och hur skriver vi substantiv i
ental (singular) och i flertal (plural). Vi har även tränat oss i att skriva substantiv i obestämd och
bestämd form.
Den nya stavningsläxan gick toppen. Eleverna visade att de tränat ordentligt hemma. Vi kommer att
fortsätta med veckans ord och att träna på vokalerna.
I matematiken tränar eleverna sig i att finna lösningar på olika problem. Vad är lösningen och på vilket
sätt ska vi visa hur vi kommer fram till lösningen? Ibland är inte svaret på lösningen det viktiga, utan
hur eleven visar hur svaret kommit fram.
I teknik har vi börjat jobba med programmering. Vi diskuterar vad programmering är och hur det kan
gå till.

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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