Veckobrev v.47
Då har ytterligare en vecka gått. Jag förundras varje gång över hur fort tiden går,
men det är väl så, när man har det roligt. Jag möter varje dag en glad och trevlig
klass. De är arbetsvilliga och aktiva på lektionerna. Det känns som att det är en
trygg stämning och att eleverna vågar säga sina åsikter.
Vi kommer i veckan arbeta med vattnets kretslopp. Jag har visat eleverna en
LPP (Lokal Pedagogisk Planering) som tar upp vad vi ska jobba med kring
Vattnets kretslopp. I LPP´n står det vilka mål eleverna ska uppnå och vad jag
kommer att bedöma.
Eleverna har blivit aktiva med att uppdatera vår blogg, som fungerar ungefär
som klassens dagbok men med mottagare. Med bloggen får ni större insikt i vad
vi jobbar med i skolan. Ni får se bilder och barnen lär sig att använda datorn
som ett digitalt verktyg. Ni får gärna lämna kommentarer på det barnen har
skrivit, så kan de lära sig att även ge svar ifall ni har lämnat några frågor. Vi
kommer mer och mer ta upp etik och moral på nätet. Jag läser alltid igenom det
barnen har skrivit innan det publiceras.
http://roselidklass4.wordpress.com
Läxor:
Läslogg hela veckan.
Till onsdag har eleverna ett arbetsblad i matte som läxa. Arbetsbladet handlar
om stående och liggande uträkning i multiplikation. Man räknar varje talsort för
sig.
Till fredag blir det inga glosor i läxa, utan eleverna kommer istället få ett
arbetsblad som läxa. Vi kommer att fortsätta att arbeta med kapitel 11 i skolan.

Vi kommer att bearbeta texten och vi kommer att göra uppgifter i övningsboken.
Läxan ges på måndag.
Den 30 november kommer 4:orna att vaccineras.
Ni, som ännu inte har varit på utvecklingssamtal, kom ihåg att gå in på Unikum
och svara på frågorna innan samtalet. Även ni, föräldrar, ska lämna
kommentarer. Hör av er om det uppstår problem vid inloggningen.
Ha en trevlig helg allihopa!!
Många hälsningar Karin

