
Hej!  
Som alltid inventerar jag mitt förråd av  

bilder som är tagna under veckan, för att  

reflektera över vad vi arbetat med, och ser 

förskräckt att det knappt är några tagna. 

Har vi inte gjort något alls? 

Jo, självklart har vi det. Bara magistern som var  

slarvig med fotograferandet.  

Vi arbetar med temat Förr & Nu och det är inte helt lätt att hitta vad vi ska 

skriva om, men vi söker och hittar lite information här och där. De saker som 

kommit hemifrån har bidragit mycket till vad vi undersökt.  

Vi har också sett flera delar av den underbara och lärorika UR serien Barnens 

Århundrade, rekommenderas verkligen. 15 minuter korta avsnitt från varje 

decennium, både underhållande och informativa. 

 

   Fascinerande att se eleverna så intresserade 

   av dessa filmer och vilka bra frågestunder vi 

   haft efter filmerna. 

   Idag såg vi två stycken, från 70-talet och  

   80-talet. För mig och Bengt känns det inte så  

   långt borta, men för våra elever är det evig- 

   heter sedan. Färg TV:n kom officiellt 1970. 

   Det var det senaste då, ja … jisses! 

 

Temat fortsätter under nästa vecka.  

Jag kommer att var duktigare på att ta bilder då. 



Vi har gnuggat på bra i matematiken och tiotal och entalen börjar ramla in på 

rätt plats nu, vilket är helt underbart. Vi fortsätter dela upp talen mellan 10 och 

20.  

Kicki hälsar och berättar vad duktiga eleverna blivit på att samarbete under 

idrotten. Citerar vår grymma idrottsfröken: ”Det är så roligt att se hur fint de 

jobbar tillsammans nu”  

Vad kan jag annat säga än att jag är stolt över er. Jag vet ju hur bra ni är. 

Vi fortsätter arbeta på det sättet och tar hand om varandra som vi så fint kan 

göra. Det är så härligt för magisterns hjärta att se när ni är schyssta med 

varandra, och även om vi blir ovänner ibland så försöker vi att inte retas. 

 

 

 

 

 

 

Öppet hus information:  

Torsdagen den 29 november har vi Öppet Hus på Mårängskolan.  

Tid:  Från klockan 10:00 – 15:00 

Klockan 13:00 har vi vår Tidsshow med sång och annat. Det beräknas till ca 45 

minuter (tror vi). Här är alla föräldrar mycket välkomna att se detta. 

Vi kommer också ha utställningar i klassrummen och i korridoren på vårt tema 

Förr & Nu. Vi hoppas så många av er som möjligt har möjlighet att komma. 

 

Christer Friman 

 

Så skönt att jag nästan aldrig 

behöver vara irriterad och se ut 

såhär, eller hur? 



Vecka 47 

 

 

Måndagen den 19 nov Matematik 

Förr & Nu 

Idrott 

Gymnastikkläder 

Tisdagen den 20 nov Förr & Nu 

Idrott 

Musik 

Gymnastikkläder 

Blockflöjten 

Onsdagen den 21 nov TEMA 

 

… matematik 

 

Torsdagen den 22 nov TEMA 

 

… english 

 

Fredagen den 23 nov Matematik 

TEMA 

Bild 

 

 

 

 

 

 


