
[Skriv text] 

Vecka 43 

Hej där hemma! 

Tiden går fort och vi är redan framme vid höstkonserten och nästa vecka är 

det höstlov. Förra veckan jobbade vi bland annat med Småland och runor. 

Läxförhöret om vikingarna gick bra! Alla hade läst på ordentligt och tyckte 

att det kändes riktigt bra efteråt. Härligt! Barnen är duktiga på att läsa och 

det är roligt att lyssna när de läser högt! Glöm inte bok och protokoll på 

fredagar! Förra veckan var det också kamratstödjarträff och de fick med sig 

en uppgift att leka en lek med klassen som heter General och spion. De ska 

den på idrotten på fredag!  

Denna vecka är det dags att förhöra geografin om Skåne, Blekinge och 

Småland. Efter repetitionen idag kände sig några säkra och några kände att 

de verkligen behöver hem och läsa på. På onsdag uppmärksammar vi att det 

är FN-dagen.   

 

Nu kan vi sångerna till Höstkonserten som ett rinnande vatten! Det 

kommer att bli SÅ bra!  Vi samlas klassvis 16:30 utanför konserthuset!  

Efter båda föreställningarna hämtas barnen av EN vuxen i foajén vid 

klasskylten. Glöm inte säga till när ni går så vi kan bocka av er! På 

torsdagen efter har barnen en frivillig sovmorgon. Drop-intiden är förlängd 

till 9:40.  

Snart är det dags för Bästa 4:an i pingis och det är många i klassen som vill 

vara med. På torsdag (25/10) eftermiddag kl 15:30-16:30 kommer Micke 

T att träna (på Wämö) med dem som vill vara med. Hoppas att alla har 

möjlighet att vara med då även om man i vanliga fall inte går på fritids.  

Vecka 46 börjar vi med utvecklingssamtalen och ni får hem er tid på fredag 

förutsatt att vi fått in allas önskemål på onsdag. Frågorna som ni ska 

diskutera hemma innan samtalet kommer barnen att få hem under vecka 

45.  

 

 

 



[Skriv text] 

Vecka 43 

 Aktivitet Läxa 

Måndag   

Tisdag  4A: Skriftligt förhör 

geografi (Skåne, 
Blekinge, Småland) 

Onsdag FN-dagen 
HÖSTKONSERT 

4B: Eng: Chi-Chi and 
Ling ling del 2. Text + 

glosor.  

Torsdag  4A: Eng: Chi-Chi and 
Ling ling del 2. Text + 

glosor. 
4B: Skriftligt förhör 

geografi (Skåne, 
Blekinge, Småland) 

Fredag  Nyheter 
Läsläxa – glöm inte 
protokollet! 

Måndag-Fredag HÖSTLOV  

 

Ha en härlig vecka och ett skönt höstlov! 

/ Linda, Linda, Micke, Kristina & Tina 

 


