
 
 
 
 

Informationsbrev 3 
 
Förskoleklassen och tredjeklassarna har skrivit klart sina 

böcker, men de ska korrekturläsa dessa med en pedagog. Detta 
gör vi fram till jul. Den 5 november t.o.m. den 7 december skriver 

1-2:orna sina böcker. Några skriver dagbok och andra skriver egna 
berättelser. Böckerna måste bestå av minst 20 sidor, men det kan innebära 
att det endast är en rad eller ett par rader på varje sidor. Vi  
hjälper barnen att sprida ut text och bilder, så det blir 20 sidor. Bokmässa 

kommer att ske någon gång under vårterminen. Mer information kommer 
senare. 

 
Torsdagen den 15 november kommer pedagogerna i arbetslag ha konferens, vilket innebär att 
barnen kommer att ha vikarier från kl. 12. Då startar också fritids för samtliga. De barn som 
inte har fritidsplats, slutar kl. 12. Ingrid och Maja jobbar som vikarier denna eftermiddag. 
 
Nu arbetar barnen i år 1-3 utifrån sitt individuella arbetsschema. Vi kallar det för Min 
planering. De arbetar efter individuella mål i de olika ämnena. De får nya mål varannan 
vecka. Planeringen sitter i deras pärmar. Be gärna era barn berätta vilka mål de har att arbeta 
utifrån här på skolan. 
 
Ni blir nu kallade på utvecklingssamtal. Ert barns processledare ger er en tid. När en pedagog 
har skrivit en bedömning i ert barns utvecklingsplan, får ni ett meddelande via e-post. Då kan 
ni logga in och läsa under fliken Skriftliga bedömningar. Barnen behöver inte denna gång 
logga in med sin Yubikey och svara på frågor om sig själva och sin utveckling. Inga "glada 
eller sura gubbar" att fylla i, alltså.  
 
I olika sammanhang är vi i behov av olika veckotidningar. Om ni har exempel Året runt eller 
Hemmets Journal hemma, är vi tacksamma om ni kan skicka med de med era barn. 
 
I NO kommer vi från och med v.46 och fram till jul ha ett miljötema. Vi kommer bland annat 
prata om hur man sorterar sopor och om återvinning. Den 19 november vill Karin 2-3:orna 
har med sig skräp till skolan. Det kan vara till exempel konservburkar, glasflaskor, 
äggförpackningar, mjölkpaket, batterier etc.                                        
 
Handbollsturnering är det den 22 november för 3:orna. Mer information kommer under v. 
46. 
 
Regnkläder, gummistövlar och extrakläder ska finnas på skolan varje dag, då vi kontinuerligt 
bedriver utomhusundervisning. 
 
Vänliga hälsningar personalen i F-3B 


