
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till föräldrar och elever i klass 4 v. 46 
 
Jag hoppas att alla hade haft ett trevligt höstlov och redan har vi hunnit jobba en 
vecka efter den. Så fort tiden går!  
 
Vi hälsar Susanne Lagergren välkommen till oss på Röselidsskolan! Hon 
kommer att jobba som specialpedagog 30 % på skolan. Resten av tiden (70%) 
jobbar hon med 4:orna och 5:orna. 
 
Under vecka 45 har jag inte gett barnen någon läsloggsläxa, men under v.46 är 
den igång igen. Ett läsprotokoll går också att hämta från bloggen med adressen: 
http://roselidklass4. wordpress.com .  Har man varit sjuk eller ledig kan man 
lätt hämta den där. Jag kommer att i fortsättningsvis lägga ut veckobreven på 
bloggen. Veckobreven kommer ni finna under kategorin "Veckobrev". Till en 
början får ni även dom via mail. Om man vill kan man följa bloggen via ens 
mailadresskonto. Då får man info via mail varje gång bloggen har uppdaterats. 
Klicka på "Follow" längst ner i det högra eller upp i det vänstra hörnet på 
bloggen. Skriv in mailadressen och klicka på "Anmäl mig".  Givetvis får ni 
gärna kommentera det barnen har skrivit. Det är kul ifall de får positiv respons! 
 
I veckan har barnen fått ett arbetsschema med blandade uppgifter. De har fått 
välja i vilken ordning de har velat göra uppgifterna. En uppgift har varit att söka 
svar på en fråga. Eleverna har själva fått välja på vilket sätt de vill söka efter 
svaret. De har kunnat välja mellan att ringa ett telefonsamtal, söka information 
via Internet, maila eller söka efter svaret i en bok. Jag är djupt imponerad vad 
duktiga barnen är!! Att söka information via Internet kan ta tid och det är inte 
enkelt att välja rätt sökord. Att ringa kan krävas mod och att man har förberett 
frågorna innan. Väljer man att söka svaret i en bok, krävs att man sökläser och 
använder sig av innehållsförteckningen. Väljer man mailen som väg, får man 
först söka efter mailadress. Därefter lär man sig att använda själva 
mailformuläret. Här får man dock inte svaret på en gång, men man får ta ansvar 
för att kolla av ens mailkonto om svar har kommit. 



 
På skolan har vi bestämt att man får använda skateboard på rasterna om man 
vill. OBS! Hjälm måste användas. Dock får man inte använda sparkcykel. 
Både sparkcykel och skateboard tas med till skolan på eget ansvar. De får 
förvaras ute.  
 
I veckan kommer vi jobba med landskapet Skåne. 
 
Advent kommer vi i år inte fira i kyrkan, men det blir adventsfirande i 
klassrummet istället. 
 
Jag hoppas att alla har fått hem sin utvecklingssamtalstid. Tänk på att logga in 
på Unikum innan samtalet. 
 
 
Läxor v. 46 
Tisdag: Smålands karta 
Torsdag: 4-6:ans gångertabeller 
Fredag: Glosor 
 
Kom ihåg att lämna in hälsouppgifterna och lappen om vaccinationen!! 
 
Onsdagen den 16/11 går vi till biblioteket. Vi samlas i klassrummet först. Sedan 
går vi i samlad trupp till Parasollen.  
 
Det känns som att det var något mer jag behövde informera er om, men just nu 
står det helt still. Jag väljer att återkomma! 
 
Ha en trevlig helg önskar jag er alla!! 
 
Hälsningar Karin 


