
onsdagen Medan åk 2 

hade svenska med Inger då. 

Vi arbetar således ålders-

homogent en del pass i 

veckan.  

På torsdagen (då jag, San-

na, alltså inte är med Sva-

lorna alls, då jag har bild) 

blev det repetition av sång-

erna med alla och sedan 

Idrott och engelska. Treorna 

hade SO med Mia på slu-

tet. 

 

Hej! 

Den här veckan gick också 

närmast konstigt fort. En del 

beror på att vi har övat lite 

sånger. Det beror så klart 

på 20-årsjubiléet som går 

av stapeln på lördag. Alla 

kanske inte har möjlighet att 

komma, men sångerna, som 

handlar om vår fina skola, 

är ändå ett ”måste” att lära 

sig.  Det gjorde de fort, de 

som inte kunde förut.  

Eleverna har också fått sina 

nya faddrar/fadderbarn. 

Det kommer att fungera så 

att åk F-2-4  blir en trilling-

fadderkedja och åk 1-3-5 

blir en annan. Men ofta 

arbetar vi bara F-2 elle 1-

3.  Det är främst vid de 

stora evenemangen, så som 

Ö-kampen nästa vecka till 

exempel, som vi arbetar tre 

och tre. Annars kommer det 

att ske mycket i respektive 

klass.  

I tisdags började vi även 

med våra roliga verkstads-

grupper angående vårt 

tema CIRKEL. De åtta 

grupperna består av  na-

tur&miljö, lera, dans, mate-

matik, upptäcksfärder, cir-

kelträning, skoltidning och 

musik. Eleverna har fått 

önska tre av grupperna och 

hamnat i en av dem. Vi 

kommer att hålla på med 

det här temat fram till höst-

lovet och det är alltså vik-

tigt att tänka på att skolda-

gen håller på till kl. 14.20 

på tisdagar.  

 

Treorna fick ha slöjd för 

första gången. De var alla 

mycket nöjda och även lä-

rarna!  

Ettorna hade matematik 

med Mia och Sanna på 

Arbetsgången den här veckan 

Hos svalorna 

Vi har det väldigt lugnt och 

trevligt. Det tar så klart en 

del tid att få till rutiner men 

eleverna är väldigt med på 

tåget och vill  verkligen 

komma igång och LÄRA sig!  

Tyvärr har Nataly varit 

hemma och förkyld den här 

veckan, men Leila har varit 

en del hos oss.  

Vi hade klassråd på onsda-

gen. Vi har antecknat alla 

muséeum och utflyktsönsk-

ningar som finns. Det kom-

mer bli många med den här 

gruppen. Vi ska ta hänsyn 

till er föräldrars önskan om 

att minska matsäckar, så vi 

får prata med köket om det 

är möjligt med att fixa t ex 

pastasallad att ta med, 

ibland i alla fall.  Rutinerna 

för klassråd är ju nya för en 

del. Liksom för stormöten 

som vi ska ha på tisdagar 

(den här veckan blev det 

fadderi i stället).  

Jag kommer bifoga proto-

koll från föräldramötet... 

 

Ettorna har matte på onsdagar 
alla tillsammans. Vi var ute och 
hittade på olika sätt att visa 
siffrorna 1-5.  

Viktigt inför v. 37: 
 DET BLIR SKOLVAL. 

MED ANLEDNING AV 

VALET. !-3 SKA OCKSÅ FÅ 

RÖSTA PÅ FREDAG! 

 TORSDAG DEN 11/9 

KÖR VI Ö-KAMPEN. 

SKOLAN FIXAR MAT PÅ 

SLAGSTABADET, MEN 

BARNEN MÅSTE HA MED 

SIG : BESTICK OCH EN 

LÅDA ATT FÅ MATEN 

SERVERAD I OCH EGEN 

DRYCK!! 

 DET SKER LUS-KONTROLL 

AV BARNEN (INGER N) 

(INTE LÖSS, UTAN LÄS-

KOLL!) :) 
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