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VECKOBREV 

Vi välkomnar Victor Öggesjö, som är ny lärare hos oss. Han 

vikarierar för Anneli Roger och är processledare för grön 

processgrupp. Victor kommer att ansvara för 

svenskundervisningen för år 2 och 3. Han kommer också vara 

med på idrottspassen tillsammans med Marco.  

Veronica Lycke kommer att ansvara för specialundervisningen i 

arbetslaget. Hon gör en kartläggning med alla elever i år 1-3 i 

ämnena svenska och matematik. 

 
DETTA HAR VI JOBBAT MED 
 
F 
Förskoleklassen leker lekar och lär känna varandra. De tränar 
på skolans rutiner. På tisdagar under förmiddagen kommer förskoleklassen vara ute. 
Under första tiden kommer de vara i området närmast skolan. 
 
År 1 
I matematik arbetar vi med siffrorna och talområdet 0-5. Barnen lär sig forma siffrorna 
och förstå dess värde. Vi har också börjat addera, lärt oss tecknet för addition. 
Mönster är också ett arbetsområde vi håller på med. Barnen tränar olika mönster 
med hjälp av figurer, de hittar också på egna mönster. 
 
I svenska arbetar vi med att lyssna efter bokstavsljud och forma bokstäver. Vi har 
startat med V v i förra veckan. Den här  veckan blir det bokstaven I i, så läser vi ordet 
vi. Kommande bokstäver blir s och a.  
 
Tema närmiljön handlar om trafik, barnen kan en del viktiga vägmärken och de vet 
hur de ska gå säkert. Reflexer har vi samtalat kring. Nästa vecka kommer vi att ta 
reda på vilka yrken man har på torget i Gråbo. 
 
År 2-3 
I matematik arbetar vi med taluppfattning. Taluppfattning kan kort beskrivas som 
viljan och förmågan att förstå och använda tal i olika situationer. Taluppfattning 
består av olika delar, som eleverna utvecklar efter hand. Med god taluppfattning 
menas att ditt barn bland annat:  
- förstår och har en känsla för talets storlek och var talet passar in i talsystemet, 
- behärskar och förstår talens ordning i talraden, både framlänges och baklänges, 
- kan talens grannar och grannars grannar. 
Just nu har vi fokus på talsorterna, såsom tusental, hundratal, tiotal och ental. 
Behärskar eleverna talsorterna, blir även huvudräkningen enklare. 
 

AKTUELLA DATUM 

9 september 
Föräldramöte kl. 18-
19.30 F-3B 
 
Trivselledarutbildning 
kl. 9 – 13.30 
 
11 september 
Fotografering 
 
17 september 
Skoljoggen 
 
 

AKTUELLA DATUM 

4 februari 
Sista chansen för 
förbeställning av 

http://roselidf3b.wordpress.com/
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Tema Kraft och rörelse handlar om att eleverna ska förstå vad begreppen balans, 
jämvikt, tyngdpunkt,  tyngdkraft och friktion innebär. Eleverna arbetar i grupp. De får 
både läsa faktatexter och utföra experiment på lekplatsen.  
 
SJUKANMÄLAN 
Sjukanmälningar skall ske till telefonnummer: 0515-77 70 15 eller via webben 
www.skola24.se och skall vara anmäld senast klockan 08:20 samma dag. 
Sjukanmälningar görs med inmatning av personnummer och gäller endast för den 
dagen du ringer. Vid sjukdom i flera dagar ring varje dag eller anmäl via webben. 
 
På processtiden kollar vi alltid upp närvaron. Om en elev inte dyker upp vid 
närvarorapportering och inte är anmäld frånvarande klassas det som ogiltig frånvaro. 
Då kommer vårdnadshavare meddelas via den mailadress som angivits till skolan. 
Detta sker senast klockan 09:00 då har du som vårdnadshavare fram till klockan 
09:30 på dig att bekräfta denna information, görs enklast med ett klick via den länk 
som finns med i mailet. Görs inte detta kommer vår skolvärdinna Cecilia från klockan 
09:30 försöka ringa upp dig för att få återkoppling, dock vill vi undvika detta i största 
mån. 
 
LEDIGHET 
När det gäller att söka ledigt är det samma rutin som tidigare som gäller. 
Blanketten ”ledighetsansökan” (finns att hämta här eller på Lerums hemsida) fylls i 
och lämnas till processledare. 
 
YTTERLIGARE INFORMATION 
Trivselledarna kommer att röstas fram i veckan. Den 9 september kl. 9-13.30 är det 
trivselledarutbildning i Hjällsnäshallen. Trivselledarna kommer sedan att handledas 
av Veronica på skolan. 
 
På tisdagen den 9/9 kl 18 – 19.30 är det föräldramöte. Välkomna! 
 
Torsdagen den 11/9 är det fotografering. Både gruppfoto och enskilda porträttbilder 
kommer att tas. 
 
Onsdagen den 17/9 är det Skoljoggen för åk F-9 (samtliga Gråbos skolor). Vi 
samlas som vanligt kl 8.30 på skolan. Kl 09.00 är det gemensam uppvärmning i 
actionparken. Lunch kommer att serveras ute i actionparken denna dag. 
 
I arbetslaget har vi en blogg med adressen: http://roselidf3b.wordpress.com/. Här 
kommer vi, personal, lägga upp information, men oftast kommer våra elever vara 
delaktiga med att uppdatera bloggen. Längst ner i högerspalten står det: Följ 
bloggen via E-post. Registrera er mailadress och ni får uppdateringarna via e-post. 
 
 

Med vänliga hälsningar från oss i arbetslaget F-3B 

http://www.lerum.se/Documents/F%c3%b6rvaltningssidorna/Utbildning%20och%20barnomsorg/Ledighet/Ans%20ledighet.pdf?epslanguage=sv
http://roselidf3b.wordpress.com/

