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VECKOBREV 

Då är det redan vecka 40. Tiden rinner som sagt iväg. 

Vi välkomnar Nejla, som precis har börjat hos oss. Hon går i 

årskurs 1 och tillhör blå processgrupp. 

Under denna vecka på processtiden, jobbar vi mycket med 

värdegrundsordet SAMARBETE. Vi samtalar om vad ordet 

betyder och gör olika övningar, där barnen får öva på att just 

samarbeta. 

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. Där får ni se vad 

som är på gång och vilka föreläsningar som är på stapeln. 

 

DANSFÖRESTÄLLNING 

Den 7 oktober är det dags för dansföreställningen ”Lost in Complete” på 

Dergårdsteatern i Lerum. Våra 2-3:or kommer att få åka och se den. (Föreställningen 

varar cirka 35-40 minuter och bekostas av Skapande skola). Vi samlas 11.40 efter 

maten och går till bussen 12.02  (525) och är framme i Lerum kl: 12.18. Vi är tillbaka 

ca. 14.00 i Gråbo. Victor, Marco och Michael följer med 2-3B. Se ett kort filmklipp 

där Lost in complete uppträder på Sergels Torg i Stockholm. 

 
DETTA HAR VI JOBBAT MED 
F 
Nu har alla fått prova på att skriva på datorn och fått en introduktion i 
tragetonmodellen. Tyvärr har det varit lite strul med skrivarna så alla kunde inte söka 
bokstäver och göra sin bild men vi fortsätter med det nästa vecka. Vi har även jobbat 
vidare med rim och nästa steg blir att skapa meningar. I matematiken kommer vi att 
jobba vidare med räkneramsor och talen 1-6. Vecka 42 kommer vi att skicka hem 
våra processböcker med förskolebarnen för första gången. Vi behöver jobba lite mer 
med strukturen i böckerna. Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis och att vi 
ska lära känna varandra och våga jobba med olika kompisar. Fortsätter med 
gruppstärkande lekar. 
 
År 1 
Vi har avslutat arbetet om närmiljön och trafik. 
Denna vecka arbetar vi med att fylla i matriserna i processboken. Detta gör Wailet 
med varje barn så det upptar mycket av tiden under veckan. 
Barnen arbetar självständigt med bokstaven Oo och anpassade matematikuppgifter. 
Läsuppdrag som vanligt för de elever som har läsuppdrag. 

AKTUELLA DATUM 

7 oktober 
”Lost in complete”  
2-3:or 
 
8 oktober 
Enhetsråd kl 18.30 – 
20.00 
 
27 oktober 
Studiedag. Fritids 
stängt. 
 

AKTUELLA DATUM 

4 februari 
Sista chansen för 
förbeställning av 

http://roselidf3b.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SKOVzaV9ubc
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År 2-3 
Svenska 
Vi tränar på att skriva faktatexter under veckan. Vi övar även på att söka fakta med 
hjälp av datorn.  
 
Matematik 
Vi fortsätter att ha fokus på räknesättet addition. Vi fortsätter att sätta upp egna mål i 
ämnet efter elevernas egen kunskapsnivå. Eleverna får vara med och bestämma om 
hur de ska nå sitt mål. Tillsammans med eleverna fyller Karin i matrisen. Detta göra 
enskilt och tar ganska mycket tid. Därför görs det inte vid samma tillfälle för alla.  Vi 
går genom olika strategier för att räkna ut olika tal.  
 
Idrott 
Både f-1:or och 2-3.or håller på med lekar där eleverna får lära sig att samarbeta 
med varandra. 
 
F-3 
I nästa vecka startar vi ett nytt tema. Det blir tema NATUREN. Vi kommer att se på 
årstidsväxlingar under året. Vad är särskilt med hösten? Vi kommer att ha några 
lektionstillfällen utomhus och därför är det viktigt att eleverna har bra skor/kängor 
och kläder efter väder på plats i skolan. 
 
 
FRITIDS 
Lapp om närvaro på fritids under höstlov v. 44  lämnas ut eller så kan ni anmäla 
närvaro via http://korta.nu/hostlovF3b 
 
LÄMNAS SENAST MÅNDAG 6/10. 
 
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. 
 
 
YTTERLIGARE INFORMATION 
 
Fortsätt att läsa vår blogg:  http://roselidf3b.wordpress.com/. Det är verkligen roligt att 
flera av er har kommenterat. Det är uppskattat med respons! Eleverna ska på sikt 
svara också på kommentarerna.  
 
 

Med vänliga hälsningar från oss i arbetslaget F-3B 

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

