
Fredagen den 24 augusti 2012 

Dörren är öppen 
Vi har öppnat för en ny termin, ett nytt läsår. 

Nya lokaler men samma härliga gäng. Det verkar 

som om alla har lyckats installera sig väl i de nya 

omgivningarna. Vi har dragit vinstlotten som får 

ha vår ingång i hörnet. Det blev riktigt bra. 

Vi har under den här veckan haft en del  

samarbetsövningar med de andra tvåorna, så  

vi får lära känna varandra och ge möjlighet till att 

hitta lite nya kompisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efter några dagar med olika övningar så 

startade vi äntligen upp skolarbeten.  

För tro det eller ej, men era barn längtade  

efter att få den nya matematikboken.  

Att skriva har ju blivit något vi börjar bli  

mycket duktiga på, så för att se om vi rostat 

ihop under sommaren så tog vi till ett gammalt 

beprövat arbete som bokstavsschema för att  

komma igång. Skönt att komma igång. 

När det gäller vårt ASL arbete som vi arbetade med under förra året så har det som jag 

tidigare antytt fått stor respons ute i lärarlandet. Vår rapport har spridits flitigt runt Sverige 

och nu när skolorna startat upp igen så har förfrågningarna om våra arbetsscheman och hur 

vi arbetat varit frekventa. Det är många som är intresserade av vår framtida utveckling och 

därför har jag startat en blogg om vårt arbete http://tangentdansen.wordpress.com/ . 

Där går det att följa vår progression i ASL och förmodligen kommer andra utvecklings-

områden få plats där också. Tanken är att era barn ska få prova på olika datortekniska 

program som att göra egna powerpoints, filmer och olika bildmoment.  

Deras resultat och alster är det tänkt att publiceras på bloggen.   

Nu till något viktigt då det gäller bloggen. 

Jag behöver er tillåtelse för att publicera bilder där era barn är med i bloggen. 

Jag vet att jag frågade förra året, men då gällde det på skolan och i vecko- 

breven. Det är viktigt att jag vet om det går bra för er. Först tänkte jag att  

det kanske räcker med att ni svarar mig på mail, men jag blev osäker om jag 

måste ha dessa svar skriftligt. Det har blivit krångligt allt sådant här, men ge 

mig en indikation på hur ni ser på det så snickrar jag ihop ett brev så det blir  

skriftligt också om det behövs. Jag ser det här som en bra utveckling i vårt arbete och en 

mycket spännande sak för eleverna. Jag visade vår blogg för de idag och intresset var stort 

för att få vara med och lägga upp saker, som jag ser det i framtiden som en stor möjlighet. 

Det var en del om utveckling och framtid. 

Nu till en närmare framtid … nästa vecka. 

Då vi kör igång med vanliga veckor där alla ämnen, nya som gamla, kommer in på schemat. 

Ha en skön helg alla 

 

Christer Friman 

http://tangentdansen.wordpress.com/


Vecka 35 

Måndagen den 27 aug Matematik tal 1-20 
ASL – i schemat 
Idrott 

gymnastikskor 

Tisdagen den 28 aug Idrott  
Musik 
 

gymnastikskor 

Onsdagen den 29 aug  S K O G E N 
Vi myser på och leker i 
skogen på vår nya skogsdag. 

Fika, gott humör, sol 

Torsdagen den 30 aug  Matematik 
ASL arbete 
Engelska – the classroom 

 

Fredagen den 31 aug Matematik 
ASL arbete 
B O K B U S S E N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


