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Vecka 37- 2013   

Bloggen: http://roselidf3b.wordpress.com 

 

Hej! 

Vi vill inleda detta veckobrev med att tacka för ett mycket 

trevlig och givande föräldramöte tillsammans med er alla 

som närvarade. För er som inte hade möjlighet att vara 

med är det bifogat anteckningar från måndagens möte.  

 

Hänt i veckan 

Denna vecka har vi fortsatt arbeta med vårt tema närsamhället.  

I onsdags hade förskoleklassen och år 1 ett utepass. Först gick vi till Mjörnbotorget 

här i Gråbo centrum och pratade om torgets namn och vad man kan uträtta för 

ärenden på torget. Vi pratade även en hel del trafik längst vägen. Mycket om gång- 

och cykelbanor och vad som gäller när man går över vid ett övergångsställe. Därefter 

gick vi vidare till skogen för att spana in myror i en myrstack. Eleverna fick på plats 

kolla på myror i en lupp för att på så sätt se myran på närmare håll. Vi diskuterade 

frågor som: Hur många kroppsdelar har en myra, antalet ben, att det finns olika slags 

myror etc.  

I torsdags var det 2/3:ornas tur att vara ute och även de fick lära sig om torget, vad 

torget heter och dess funktioner. Naturligtvis pratade vi även om trafikregler och 

trafikskyltar längst vägen. Sedan gick vi in i skogen för att där specialisera oss på 

olika småkryp. Eleverna hittade olika djur som de utforskade på plats med hjälp av 

luppar. Även de fick en genomgång på plats om myror och hur de lever.  

Väl hemma i skolan har eleverna fått fortsätta arbeta med sitt häfte som heter 

närsamhället. Häftet är indelat i 4 delar och förra veckan var fokus på träd och trafik, 

denna vecka har vi fokuserat på närsamhället och småkryp i vår närmiljö. Innepassen 

består av föreläsningar kring det vi pratat om på våra utepass, detta för att befästa 

denna kunskap och gå in djupare på information, även filmer som tydligt berättar och 

beskriver bl.a. trafiksituationer och riskfyllda platser, om träd och småkryp etc. har 

och kommer framöver att visas.  

 

 

 

 

AKTUELLA DATUM 

4 februari 
Sista chansen för 
förbeställning av 

http://roselidf3b.wordpress.com/
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Svenska 

 
1:or 

Veckans ljud har denna vecka varit bokstaven/ljudet Å. De har tränat sin handskrift i 

sin bokstavsloggbok. Vi har även gått igenom hur bokstaven skrivs, låter och även 

sjungt alfabetssången för att befästa den alfabetiska ordningen. 

De har även skrivit tragetontexter för att träna dataskrivandet på datorn. Denna vecka 

fick de välja mellan att skriva om träd, trafik eller sitt hus, det gemensamma i dessa 

olika förslag är att de fick skriva om något som har med vårt närsamhälletema att 

göra. Texterna och bilderna till blev underbara! Gå gärna in och kolla på avdelningen 

där de sitter uppsatta för läsning.  

Jag upprepar: Något som är mycket bra att träna hemma är alfabetssången för att 

lära sig den alfabetiska ordningen.   

Gå gärna in på följande länk och sjung sången tillsammans med erat barn .  

http://www.youtube.com/watch?v=BR9mE3qHkaw 

 

2:or och 3:or 

Vi arbetar fortfarande med språkets struktur. En del barn har börjat skriva 
berättelser/sagor som de sedan ska läsa upp för varandra. Vi kommer då att träna 
förmågan att ge respons på varandras texter. 

Alla har startat upp sitt uppdrag med läsförståelse. De väljer själv en text ur 
läsförståelseboken som de arbetar med. Därefter svarar de på frågor i olika nivåer. 
Det handlar om att svara på frågor där svaret framgår tydligt i texten samt frågor då 
de behöver läsa mellan raderna.  

Läsuppdragen fungerar bra, alla är engagerade i det uppdraget. 

 

NO 

Vi har fokuserat på de vanligaste trädslagen i vår närmiljön. Vi har tittat på asp, björk, 

ek, lönn, rönn och lind. Denna vecka jobbar vi med småkryp. F-1:orna har tittat på 

myror ute i skogen och 2-3:orna får välja vilket småkryp de vill titta närmare på. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BR9mE3qHkaw
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Engelskan 

I engelskan fortsätter vi att befästa vardagliga uttryck. 

Vi har tillverkat ett eget memoryspel att använda för att träna ordkunskap på ett 

lekfullt sätt. 

Vi har också börjat lyssna på barnens favoritsånger på engelska. 

 

Information gällande idrott och hälsa undervisningen 

Åk 2-3 har besökt vattenpalatset med goda resultat. Eleverna fick visa om de kunde 
simma 25 meter eller 50 meter samt doppa huvudet och flyta på rygg. Sista kvarten 
fick de åka rutschbana pga. av att de visat gott uppförande och god simkunnighet.  

 Förtydligande kring idrottsundervisningen.  

På föräldramötet bad Nettan er föräldrar att ge ansvaret till era barn att de själva ska 
kunna packa sina idrottskläder. I påsen ska det finnas en handduk, kläder för idrott 
(shorts, t-shirt och skor eller långbyxor, linne och skor) samt rena underkläder. 
Skorna ska ha vit sula.  

 Era barn har idrott enligt följande:  

 Förskoleklassbarnen måndagar 08:30-09:30 (samling på skolgården)  

Åk 2-3 grupp 1 måndagar 09:30-11:00 

 Åk 1 tisdagar 08:30-09:30 (samling på skolgården) 

Åk 2-3 grupp 2 tisdagar 09:30-11:00 

Samt alla åk 3 har ett extra pass tisdagar 12:15-13:45 ( De åk 3 som har idrott på 
tisdag förmiddag behöver inte duscha mellan passen) 

 Vi har nu startat med inomhusidrotten.  

  

Fritidshemmet 

Måndag:  

Lek och Rörelse A+B 

Kl. 14.30–15.15 A-planerar   
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Tisdag:  

Fritidsråd efter mellanmålet kl. 14.30-15 

Vi går igenom vad barnen vill göra och utvärderar det som varit! 

 Onsdag:  

Studiedag skola/fritids stängt! 

Fredag:  

Bordtennis i Röselidshallen A+B 

Har du eget bordtennisrack får du naturligvis ta med det! 

kl. 14.30–16.00 

 

Övrig information 

Information gällande Annette och Nettans processgrupp.  

Vi har tillsammans fattat ett beslut att slå ihop våra grupper på morgonen och samlas 

därför gemensamt i ateljén. Vi startar dagen med lugn musik och målning. In i ateljén 

behöver eleverna ha med sig planeringsboken och ev frukt.  

Vi har testat detta en vecka nu och upplever det som en positiv åtgärd för samtliga 

elever i våra grupper.  

Trivselledare 

Nästa vecka kör vi igång med trivselledarna. De kommer anordna aktiviteter för 

eleverna på skolan under pausen efter luncherna. På måndagar och onsdagar har F-

3A ansvar för dessa aktiviteter och på tisdagar och torsdagar har F-3B ansvar för 

dessa. Alla elever i vårt arbetslag kommer att få trivselledarna presenterade för sig 

under morgondagen så alla vet vem de kan vända sig till.  
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Information från Gråbo bibliotek: Vet du om att du som förälder kan få en 

påminnelse via mail två dagar innan lånetiden går ut när ditt barn har lånat böcker 

på biblioteket? Påminnelsen kan skickas till flera mailadresser, kolla med biblioteket 

vilken adress som finns på ditt barns lånekort!  Telefon: 0302-52 23 53 eller mail: 

grabo.bibliotek@lerum.se 

 

 Bloggen 

Hoppas ni läser arbetslagets blogg: http://www.roselidf3b.wordpress.com 

Om du vill, kan du fylla i din mailadress under rubriken ”Följ bloggen via e-post” på 
bloggens högerspalt. Då får du ett meddelande via e-post varje gång bloggen har 
uppdaterats. 

 Väl mötta av arbetslaget på F-3B 

Wailet, Annette, Nettan, Karin, Michael, Maria och Anneli  

http://www.roselidf3b.wordpress.com/

