
Fredagen den 12 oktober 2012 

Grymt bra! 

Fantastisk konsert.  

Mycket bra jobbat av alla elever.  

Tyvärr så var det svårt att se alla  

elever i den stora kören, men de  

hördes desto mer.  

Nu ska vi prata lite matematik.  

Vi kör rätt hårt i alla årskurs två klasserna med lilla plus och lilla minus. Det är 

av största vikt att dessa tal sitter i huvudet och det finns en väg att lära sig 

detta … träning! Så vi tränar alla vägar vi kan. Idag körde vi ett test på vad vi 

kan och lilla plus sitter fint, men lilla minus behövs tränas mer på. 

Därför är läxan lilla minus. Använd övningskorten ni fick förra veckan, men kör 

bara minustalen. En del av eleverna hade bra förslag hur man kunde träna, 

tävlingar, förhör, skattjakt, till frukosten och en hel del annat. Vill ni skriva 

minustal under 10 så fungerar det också. Bara det tränas. 

 

    Skogen 

    I onsdags var vi i skogen som  

    vanligt. Vi plockade olika saker 

    från skogen och sen sorterade vi  

    dessa i skolan. 

    Vi använde sedan trädböcker och  

    andra böcker för att se vad vi  

    hade med oss hem.  

    Efter det så satt vi in allt i vår  

    naturbok. 

 

 



Vi samlar som bekant fingeravtryck. 

Något som har varit väldigt uppskattat och  

roligt. Att både få ta och ge fingeravtryck har 

varit en spännande uppgift i vårt deckarschema. 

Jag kan utan att överdriva säga att klassens  

aktivitetskurva är hög då vi arbetar med vårt 

deckarschema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi närmar oss höstlovet och vi har sett över våra resurser och vi ser att vi 

kommer ha lite pengar över för att göra en tripp till Teknikens Hus. Det kommer 

bli på torsdag den 25 oktober. Vi kommer göra som vi gjorde förra gången. Vi 

åker efter lunchen med buss 11:00 och vi åker hem 14:00 och är då hemma ca 

14:30. Det innebär att även barn som inte är fritidsbarn självklart är välkomna 

att delta i denna utflykt. Vi vill ha alla med. 

 

   Mer om det i nästa veckas veckobrev. Att se 

   fram emot nästa vecka är en teater på Saga. 

   Vi åker redan 10.30 med buss och kommer  

   tillbaka ungefär 12:20. Vi slutar som vanligt  

   dagen 13:10. Lunch äter vi innan vi åker. 

 



Vecka 42 

 

Måndagen den 15 okt 

 

 

Matematik 

Deckarschema 

idrott 

Gympakläder 

Tisdagen den 16 okt 

 

 

Matematik 

Idrott 

Musik 

Gympakläder 

Blockflöjt (om du har) 

Onsdagen den 17 okt S K O G E N Fika, bra kläder 

 

 

Torsdagen den 18 okt Teater på SAGA 

Engelska 

 

Ny läxa  

Fredagen den 19 okt Deckarschema 

Bild 

 

 

 

 

 

 

 


