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VECKOBREV 

Vilket fantastiskt höstväder vi har! Sommaren vill inte riktigt 

släppa taget än och det är vi glada över. 

Under denna vecka på processtiden, jobbar vi mycket med 

värdegrundsordet TRIVSEL.  

 

DETTA HAR VI JOBBAT MED 
 
F 
I matematik har vi jobbat med siffrorna 1-5.  Vi har även börjat med vår processbok 
lite smått och kommer fortsätta med att utveckla den under hela terminen. I morgon 
har vi skoljoggen och den rundan har vi promenerat tillsammans idag så de vet var 
de ska springa. Vi kommer att ta en kortare runda med F-1:orna där de istället får 
springa flera varv. På torsdag ser vi fram emot en härlig dag på Alfons Åbergs 
kulturhus. Kom ihåg matsäck! 
 
År 1 
Svenska 
År ett har nu lärt sig fyra bokstäver, v, i, s, och a nästa vecka blir det bokstaven L. vi 
kommer att ha gemensam genomgång av ytterligare tre bokstäver därefter få barnen 
välja bokstav att arbeta med. 
Vi arbetar med att göra listor med ord av de bokstäver vi gått igenom. 
Några barn har börjat med läsuppdrag. Alla kommer efterhand att börja med 
läsuppdrag och alla ser olika ut. Har ni frågor om läsuppdrag skicka gärna ett mail så 
förklarar jag. Det går bra att ringa också, har dock en del möten inplanerade så jag 
ringer upp senare om jag inte kan svara just när ni ringer. 
 
Matematik 
I matematik arbetar vi med talområdet 0-5. Alla tränar antalsuppfattning och att forma 
siffror. Vi jobbar också med mönster vilket kan vara lite klurigt. 
Vi kommer i denna vecka lära oss om addition och subtraktion inom talområdet  
0-5. Begrepp vi använder är addera, subtrahera, likhetstecknet samt fortsätta med 
mönster. 
 
 
År 2 
Skolsköterskan Anette Johansson har satt igång hälsosamtal tillsammans med våra 
2:or.  
 
Svenska 
Arbetar med läsförståelse. Vi har diskuterat vad det innebär att läsa mellan raderna 
och jobbat vidare i deras läsförståelsehäften. 
 

AKTUELLA DATUM 

17 september 
Skoljoggen 
 
18 september 
F-klassen: Alfons 
Åbergs kulturhus 
 
 

AKTUELLA DATUM 

4 februari 
Sista chansen för 
förbeställning av 

http://roselidf3b.wordpress.com/
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Matematik 
Vi kommer att fokus på räknesättet addition parallellt med taluppfattning. Vi har börjat 
sätta upp egna mål i ämnet. Det kan exempelvis vara att automatisera 
huvudräkningen med att lägga till ett ental, där det blir tiotalsövergång inom 
talområdet 0-20 exempelvis 8 + 5. Är man säker här, blir det också enklare att räkna 
ut 18 + 5, 28 +5 osv. 
 
År 3 
Svenska 
Eleverna jobbar med häftet ”Träna stavning” där vi lär oss förhållandet mellan vokaler 
och konsonanter. Vi arbetar med betoning och när det ska vara dubbeltecknat (ex, k 
eller ck, t/tt).  
 
Matematik 
Vi kommer att fokus på räknesättet addition parallellt med taluppfattning. Vi har börjat 
sätta upp egna mål i ämnet. Det kan exempelvis vara att lägga ihop talsorterna för 
sig inom talområdet 0-100 exempelvis 38 + 15. Svar: 40 + 13 = 53. Begrepp som 
term, addera och summa tränar vi på. 
 
2-3:or 
Temat Kraft och rörelse handlar om att eleverna ska förstå vad begreppen balans, 
jämvikt, tyngdpunkt,  tyngdkraft och friktion innebär. På torsdag den 18 september 
kommer 2-3:orna att jobba med temat under hela dagen. Temat ska de redovisa i 
v.39.  
 
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. 
 
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 
Under denna vecka har trivselledarna kommit igång med sina trivsellekar på 
rasterna. På tisdagar och torsdagar ansvarar trivselledarna på B-laget.  
 
COPE-föräldrakurs 3-9 år 
Lerums kommun erbjuder kostnadsfritt föräldraprogrammet COPE. Ni träffar andra 
föräldrar/vårdnadshavare och vi diskuterar strategier som underlättar för er i 
vardagen utifrån DVD-vinjetter, som t ex uppmärksamma det positiva, bevara sitt 
lugn, förbered övergång, först - sedan och gränssättning. Vi träffas vid åtta tillfällen, 
18 -20. Vi bjuder på fika och barnvakt erbjuds för de som behöver. Ni kan anmäla er 
till höstens kurs som startar den 25 september, i Knappekullaskolan i Lerum.  

http://www.lerum.se/Documents/F%c3%b6rvaltningssidorna/Utbildning%20och%20barnomsorg/Ledighet/Ans%20ledighet.pdf?epslanguage=sv
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Ia Thun tar emot anmälan och svarar på frågor om COPE tel 0302-521658, eller 
maila ia.thun@lerum.se  
 
Föreläsningar 
Den 24 september börjar en föreläsningsserie på fyra tillfällen för föräldrar som 
handlar om aktuella ämnen. Det är Lerums församling och Lerums kommun som 
samverkar. Alla föreläsningarna är i Aspenkyrkan 18.30 - 20.30. Läs mer om 
föreläsningarna. 
 
 
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. På fredagar har vi bloggredaktion. 2-3:orna får 
i uppdrag att skriva blogginlägg under veckan. Längst ner i bloggens högerspalt 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 

mailto:ia.thun@lerum.se
http://www.lerum.se/Documents/F%C3%B6rvaltningssidorna/St%C3%B6d%20och%20omsorg/Familj%20barn%20och%20ungdom/v%C3%A5ga%20vara%20f%C3%B6r%C3%A4lder.pdf?epslanguage=sv
http://www.lerum.se/Documents/F%C3%B6rvaltningssidorna/St%C3%B6d%20och%20omsorg/Familj%20barn%20och%20ungdom/v%C3%A5ga%20vara%20f%C3%B6r%C3%A4lder.pdf?epslanguage=sv
http://roselidf3b.wordpress.com/

