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VECKOBREV 

Och helt plötsligt var den här, hösten alltså. Helt klart kyligare 

luft och i morse fick jag oväntat skrapa bilrutorna hemma i 

Lerum.  

Under denna vecka på processtiden, jobbar vi mycket med 

värdegrundsordet TRYGGHET.  

På torsdag den 25/9 kommer F-3B ha sitt fritidsråd för detta 

läsår. Michael håller i det tillsammans med elevrepresentanter. 

Fritidsrådet hålls på skoltid. 

Röselidsskolans nästa enhetsråd är onsdag den 8 oktober kl 18.30-20.00 i 

Röselidsskolans personalrum. Skolan bjuder på fika (kaffe/te/fralla). Välkomna! Gå 

gärna med i enhetsrådets grupp på Facebook som heter Team Röselid: 

 https://sv-se.facebook.com/pages/Team-R%C3%B6selid/575339585863804 

Där får ni se vad som är på gång och vilka föreläsningar som är på stapeln. 

 
DETTA HAR VI JOBBAT MED 
 
F 
Vi hade en underbar dag med era barn på Alfons Åbergs kulturhus. Det blev 
mycket lek och vi åt vår medhavda matsäck. Vi såg på teater innan det var dags för 
hemfärd. Ta gärna ett besök med era barn så får de visa allt roligt som finns där.  
 
Vi jobbar på med våra processböcker denna vecka och försöker sätta lite rutiner 
runt den. Några barn har börjat jobba med trageton (att skriva sig till läsning.) Läs 
mer om Trageton-metoden: http://www.diu.se/nr3-04/nr3-04.asp?artikel=s10 
Det var roligt att se deras intresse runt detta. De som inte fick den här veckan får 
börja nästa vecka. Vi jobbar även med rim och kommer fortsätta med det. I matten 
kommer det bli en del räkneramsor och mycket samarbete med sina kamrater. Vi 
börjar med talen 1-6 första veckorna.   
 
År 1 
Svenska 
 
Vi har nu lärt oss fem bokstäver. Vv, Ii, Ss, Aa och Ll. 
Med hjälp av dessa bokstäver har vi listat ord som vi sedan kommer att sätta in i 
sammanhang. 
En del elever har börjat med läsuppdrag några har till tisdagar och några till 
fredagar. Senare på terminen kommer alla att få någon form av läsuppdrag. 
Har funderingar kring läsuppdragen maila eller ring Wailet. 
Annette arbetar vidare med Trageton med ettorna under måndagar. 

AKTUELLA DATUM 

24 september 
Studiedag 
 
8 oktober 
Enhetsråd kl 18.30 – 
20.00 
 
 

AKTUELLA DATUM 

4 februari 
Sista chansen för 
förbeställning av 

http://roselidf3b.wordpress.com/
https://sv-se.facebook.com/pages/Team-R%C3%B6selid/575339585863804
http://www.diu.se/nr3-04/nr3-04.asp?artikel=s10
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Matematik 
 
I matematik arbetar vi vidare med mönster och antal. Vi tränar också addition och 
subtraktion inom talområdet 0-5.  
Genomgång av siffran 6 under veckan. 
Även i matematiken ser uppdragen för veckan olika ut för barnen. Alla har sina egna 
utmaningar. 
 
Temat Närmiljön avslutar vi under denna veckan. 
 
År 2 
 
Svenska 
De har påbörjat läsuppdraget denna veckan. Texten ska vara läst och frågorna 
besvarade inom en vecka, inlämningar av läxan sker alltså på måndagar. Vi arbetar 
vidare med läsförståelsen på arbetspassen. 
 
 
Matematik 
Vi fortsätter att ha fokus på räknesättet addition parallellt med taluppfattning. Vi har 
börjat sätta upp egna mål i ämnet efter elevernas egen kunskapsnivå. 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. Vi kommer inom kort att räkna uppgifter 
på tid.  
 
År 3 
Svenska 
Vi har påbörjat läsuppdraget. Några saknar fortfarande böcker. Texten och frågorna 
till läsuppdraget ska vara läst och färdigt varje torsdag. Första läxan får de nu på 
torsdag v.39 och ska vara färdig till torsdag v.40. Vi diskuterar hur meningar är 
uppbyggda och jobbar med ”träna stavning” under arbetspassen. 
 
Matematik 
Vi fortsätter att ha fokus på räknesättet addition parallellt med taluppfattning. Vi har 
börjat sätta upp egna individuella 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. Vi kommer att träna på att 
räkna på tid. Eleverna kommer få lära sig olika räknestrategier. Det kan vara 
uppställningar eller ta varje talsort för sig. 
 
2-3:or 
Temat Kraft och rörelse kommer att avslutas i denna vecka.  
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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. 
 
 
 
FRITIDS 
Så här kommer att vecka 40 att se ut på fritids: 
 
Måndag: 
Annette och Michael 
Fri lek och uppdragsplanering där barnen ges möjlighet att planera. 
Lapp om närvaro på fritids under höstlov lämnas ut eller så kan ni anmäla närvaro via 
http://korta.nu/hostlovF3b  
 
Tisdag kl. 14.45-15.45 
Marco och Michael 
Innebandy i lilla idrottshallen. 
 
Onsdag 
Michael och Jasminka 
Skrivarverkstad 14.30-15.30 där barnen skriver berättelser, sagor eller annat. 
Fri lek eller uppdragsplanering. 
 
Torsdag kl.14.30-15.30 
Karin och Michael 
Fortsätta med temaarbete, pyssel och skapande i Ateljén.  
 
Fredag kl. 14.30-15.30 
Victor och Michael 
Lek och rörelse i Röselidshallen (den lilla) 
 
YTTERLIGARE INFORMATION 
Under denna vecka har trivselledarna kommit igång med sina trivsellekar på 
rasterna. På tisdagar och torsdagar ansvarar trivselledarna på B-laget.  
 
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 

http://korta.nu/hostlovF3b
http://roselidf3b.wordpress.com/

