
Lördagen den 20 oktober 2012 

Snön kom och direkt kom frågorna om när julafton är  

och hur lång tid det är kvar till den, åtminstone i mitt hem.  

Besviket såg vi snön smälta bort, förutom alla vi som skottar 

 snö utan motorhjälpmedel.  

Vi knöt våra händer i en segergest och tänkte glatt  

”hoppas den inte kommer förrän den 23:e december”.  

Det går fort nu (som vanligt).  

Veckan som är i antågande är veckan före höstlovet och den har vi packat full med gosaker för 

eleverna. Bland annat blir det en repris av en av våra roliga dagar från ett år tillbaka. Jag börjar redan 

bli lite sentimental när jag tänker på hur fort mina elever växer och hur fort tiden går. Kan vi inte 

bromsa in tiden lite. Så här såg det glada gänget ut för ett år sedan. 

 

    HALLOWEEN 

Vi kommer naturligtvis ha en Halloween  

fest som vanligt och den är på fredagen 

som en härlig avslutning innan lovet. 

De som vill får klä ut sig. 

Vi kommer ha disco, film och pyssel. 

 

 

Matematik  

Som ni sett av de läxor vi haft de senaste veckorna så är det intensivträning på att träna in plus och 

minus i de mindre talområdena. Det är förstås mycket viktigt att det här är begrepp och tal som är 

befästa innan vi kliver upp på de högre talområdena.  

9-4 måste var kristallklart för att det inte ska ta stopp på 29-4. 

Hur ser det ut då? 

Att träning ger resultat är det inget tvivel om. Det märks att de har tränat. 

Vi kör en sista runda nu innan höstlovet och då är det båda plus och minus som gäller, inom de 

mindre talområdena, under 10. Träna hårt, så kollar vi upp läxan på torsdag förmiddag innan vi åker 

till Teknikens hus.  

 

 

 



Vi håller på att avsluta Deckarschema 3 och det har varit riktigt roligt schema att arbeta med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Uppdrag 5: Beskriva en sak, utan att 

Einar Tvär, rita och beskriva honom.       säga vad det är. 

 

 

 

 

 

 

 

Finger         avtryck 
 

 

 

 

Ta fingeravtryck och göra ett eget register i deckarboken,  

sen skriver vi meningar om vad vi lärt oss om fingeravtryck. 

Ett schema fyllt med skrivuppgifter. Vi har även börjat använda oss  

av ClaroRead, ett program på datorn som läser upp det vi skriver. 

Ni kan läsa mer om det på vår klassblogg: 
http://tangentdansen.wordpress.com/2012/10/15/roligt-med-claroread/ 

 

http://tangentdansen.wordpress.com/2012/10/15/roligt-med-claroread/


I torsdags blev vi lite besvikna då vi tog oss med buss från skolan, alla 1:or, 2:or och 3:or, ca 150 

elever, för att få stå utanför Saga och helt plötsligt få veta att vi inte kommer få se teatern. Vi hade 

fått fel dag och tid från ansvarig. Det var bara att vända på vårt enorma led av elever och bittert 

vandra iväg till bussarna igen och åka tillbaka. 

En stor eloge till alla elever för att de skötte det så fint. Besvikna, men inget gnäll. 

I all denna oreda så jobbades det flitigt av någon i bakgrunden som jag inte är säker på vem det var, 

denna människa fixar i alla fall så teater kommer till oss på Mårängskolan på fredag morgon. 

 

    En spännande och gripande före- 

    ställning fick vi bevittna. 

    Den handlade om gatubarn i Nairobi. 

    Hur livet är för de i kåkstäderna runt den 

    stora soptippen. 

    Det var många frågor efter teatern och  

    funderingar. En av de som var med i  

    teatern hade själv levt som gatubarn  

    från tre års ålder. 

 

Veckan avslutades som vanligt med vår populära bildtimme. Varannan vecka har Eva denna timme 

och varannan har jag. Den här gången var det min tur att få komma med en bilduppgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Vecka 43  
 

Måndagen den 22 okt Vanlig skoldag 

Idrott 

Gymnastikkläder 

Tisdagen den 23 okt Idrott  

Musik - blockflöjt 

Gympakläder 

Blockflöjt 

Onsdagen den 24 okt S K O G E N Fika, bra kläder 

 

Torsdagen den 25 okt TEKNIKENS HUS 

Vi åker 11:00 

Tillbaka ca 14:30 

Inga pengar får tas med. 

Fredagen den 26 okt HALLOWEEN FEST Man får klä ut sig om man vill. 

 

 

 

  

Hej ! 

Ville bara säga det här … sett från ett helt objektivt öga som 

ni vet att jag har … *host*. 

Verkar som det där laget från storstan har vaknat nu, så se 

upp alla kära Lulefans. Vi tuggar oss långsamt uppåt i 

tabellen och kanske tar vi oss till slutspel, vem vet? 

Kom bara ihåg att det är dumt att välja gnaget ;) 


