
Hektiskt! 

En vecka full med massor av 

aktiviteter. Vi började med  

att vara på badhuset på  

måndagen och nu var vi i  

stora bassängen för första 

gången. För en del var det lite  

nervöst, men vi hade god hjälp 

av tre simlärare. Vilket var skönt så alla fick den hjälp de kände att de behövde. 

Nästa simtillfälle är måndagen den 24 september, så det är några veckor fram 

till dess. 

Tisdagar är en dag då vi har både musik och idrott. I musiken sjunger vi en del 

och ska träna för en fredskonsert som kommer hållas senare i oktober. Vi 

kommer också spela lite blockflöjt, så har man en blockflöjt hemma får man 

gärna ta med den till skolan. Det går annars bra att låna från ”musik-Karin”. 

 

Tisdagen var ju annars 

dagen då vi skulle köra 

igång ordentligt med 

vårt deckartema. 

Tyvärr blev det en dag 

då våra datorer inte 

ville vara med och det 

störde magistern 

rejält, eleverna 

däremot tog det med 

ro. De kunde jobba på 

fint ändå med andra 

uppgifter i schemat. 

 

Känns ändå som vi kommit igång ordentligt med våra nya scheman.  



Onsdagen är skogendag och då är vi alla årskurs tvåor tillsammans. Vi försöker 

göra övningar och samarbete i olika grupper så vi lär känna varandra mer. Det är 

en trevlig stund och sedan fikar vi som vanligt och grillar lite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik 

Som några av er redan har sett så har jag skickat hem matematikboken till en 

del. Tanken är att göra någon sida hemma i helgen om det finns tid. En del har 

haft lite svårt att fokusera och arbeta på i boken och en del har varit sjuka och 

borta och hamnar därför lite efter. Det här är lite kluvet för mig för samtidigt 

är det meningen att undervisningen ska ske i skolan enligt mitt synsätt, men 

någonstans vill jag också redan nu visa att du som elev har ett ansvar för dina 

arbeten. Inte längre än tills sidan 21, men det är absolut inte ett tvång att de 

ska hinna dit.  

Vi räknar och växlar med pengar och det är inte alldeles lätt. Uppmuntra gärna 

era barn till att betala själva i affären, oavsett om det ibland blir sura miner 

från de som står bakom. Att förstå verklighetens matematik är viktigt, annars 

hamnar vi bara i en abstrakt situation och då känns matematiken trist och grå. 

 

 

 



Vi arbetar vidare med våra vackra självporträtt. Idag målade vi och en del är 

snart färdiga. Känner ni igen era barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldramötet som kommer hållas vecka 38 på tisdag är extra viktigt denna 

gång. Ni kommer då att få information om äventyret som vi kommer att ha vecka 

39 på torsdagen. För mig är det här lika nytt som för er. Jag har inte varit med 

om det själv, men jag har hört att det är riktigt spännande och roligt. 

Från och med nu på måndag har vi en ny rektor Rakel Fagerström tar över efter 

Anita. 

Påminner också om att vårt fortsatta utvecklingsarbete i ASL nu finns på 

bloggen Tangentdansen http://tangentdansen.wordpress.com/  där planen är att visa 

mer av era elevers alster i framtiden och framför allt visa progressionen i vårt 

deckarschema. 

Tack för denna vecka 

 

Christer Friman 

 

 

http://tangentdansen.wordpress.com/


Vecka 37 

 

Måndagen den 10 sept ASL – deckarschema 

Idrott 

 

Ombyte, handduk 

Tisdagen den 11 sept Ma 

Idrott 

Musik 

Ombyte, handduk 

Onsdagen den 12 sept S K O G E N Fika, bra kläder,  

 

 

Torsdagen den 13 sept Ma 

ASL – deckarschema 

Engelska 

 

Fredagen den 14 sept Ma  

ASL – deckarshema 

Bild 

 

 

 

Vecka 38 

Tisdag  skoljoggen   

föräldramöte 18-19:30 

 

 

 

 

 

 



 


