Info om veckorna 46 och 47 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 5-6
Nu har det blivit både mörkare och kallare ute. Det märks på många i klassen då
vantar och mössor samt varmare jackor används. Några av oss har börjat prata om
julkalendern och annat som hör december månad till, och om ungefär fyra veckor
är det dags för Luciafirande.
 I år kommer vi att gå Luciatåg torsdagen den 14/12, alltså dagen efter
Luciadagen då vi behöver ha vår musiklärare på plats. Vi kommer att gå två
tåg, ett på skolan klockan 8:45 samt ett på Trögdshemmet på eftermiddagen.
Ni föräldrar är varmt välkomna att komma till idrottshallen för att titta. Vi
kommer alltså inte att ha något firande kvällstid då vi de senaste åren haft
svårt att få ihop detta pga. att många har förmedlat att de har mycket annat
på fritiden. Men ni är som sagt varmt välkomna att titta när vi firar hela
skolan. I lärlaget har vi kommit fram till att vi fortsättningsvis kommer att
genomföra luciatåget med eleverna i år 5 då det är mycket annat som det
behövs läggas fokus på i år 6. Men i år då vi är en 5-6:a kommer vi att
genomföra luciaframträdandet tillsammans.
Vilken roll ska alla ha i luciatåget? Det är något som vi har kommit fram till
gemensamt genom diskussioner i mindre grupp samt i helklass. Tankar kring
”Alla borde få vara det den vill”, ”Varför måste vissa roller bara tillhöra
killarna/tjejerna?” och ”Ibland kan man göra saker på ett annat sätt” har
uppkommit. Tillsammans bestämde vi att var och en fick själv bestämma
vilken av rollerna den vill vara i vårt luciatåg. Bland dem som har velat vara
Lucia har vi lottat ut det uppdraget.
Det är bra om ni redan nu börjar undersöka om ni har tillgång till kläder
beroende på vad just du ska vara. Kanske har något syskon något du kan
använda, eller kanske låna ut till någon annan i klassen? Någon kompis som
har något eller kanske en granne? På skolan finns det några linnen till
stjärngossar/tärnor och lucia, men det vore toppen om alla undersökte
hemma vad ni kan få ihop. Kläderna tar ni med till skolan en vecka innan
firandet, vi påminner er.
 Nästa vecka är det ”Barnboksveckan” med ”Nationella läsdagen” enligt
almanackan. Vi kommer att uppmärksamma detta lite extra genom att
fokusera ännu mer på läsning samt tillhörande uppdrag. På bloggarna
kommer vi att skriva om vad vi har gjort. Om man vill ta med sig en skön
kudde att använda vid olika läsuppdrag är det helt ok.
 Nationella proven för år 6 startar med den muntliga delen i svenska, matte
och engelska nu på höstterminen. Någon gång under november/december
kommer vi alla i klassen att titta, träna och pröva att genomföra gamla
muntliga prov som finns på Skolverket. Datum då årets ordinarie prov
kommer att genomföras för eleverna i år 6 är: matte 6/12, svenska 7/12 och
engelska 12/12.

Övriga nationella prov kommer att genomföras följande datum:
Svenska: 6/2 samt 8/2
Matte: 10/4 samt 12/4
Engelska: 2/5 samt 4/5
Ingen ledighet beviljas under tiden det är nationella prov!

 I förra veckobrevet skrev vi om att det varit lite extra stökigt i klassen och att
vi pratat en hel del om vad vi behöver göra för att alla ska vara nöjda när de
går hem. Emellanåt är det ganska pratigt i klassen trots att vi tillsammans
kommit fram till hur vi vill ha det för att ge varandra bästa arbetsfokus etc.
Det första steget vi tar är att prata med eleven/eleverna samt ta kontakt med
hemmet, vilket vi gjort kring några elever de senaste veckorna. En del har
svårt att vara tysta när andra pratar och tycker då helt enkelt att det är ok att
prata rätt ut eller skratta högt. Vi samtalar mycket om det här i skolan och
hoppas att det blir lugnare lektioner framöver.
Vi bifogar protokollet från senaste föräldrarådsmötet.
Kolla gärna in våra bloggar: www.viimellanstadiet.se och http://lillkyrkabladet.se.
Vecka 46:

Vecka 47:

Onsdag: idrott + läxa: Kompisboken

Onsdag: idrott + läxa: Kompisboken

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska
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