Info om veckorna 5 och 6 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 5-6
Det är snart dags att börja med terminens utvecklingssamtal. Det är ett tillfälle att mötas då du
som elev, vårdnadshavare och vi som lärare kan samtala om kunskapsutveckling och annat som
hör skoldagen till. Ni elever kommer att leda era samtal utifrån era förberedelser som ni gör med
hjälp av er iPad. Alla har idag med sig förslag på tider som ni kan önska, vi bifogar dem även på
mailen. Vi önskar att ni vuxna återkopplar till oss senast torsdagen den 1/2 vilka tider ni önskar,
så ska vi göra vårt bästa för att ni ska få en tid som passar er bäst. I början av vecka 6 kommer ni
elever att bjuda in till samtalet genom en skriftlig inbjudan.
Tisdag och onsdag vecka 6 är det nationella prov i svenska för år 6. Det är två prov varje dag, ett
som handlar om läsförståelse och ett där man ska skriva en text utifrån en givande genre t.ex.
berättande, instruerande eller argumenterande. Varje prov är mellan 60-80 minuter. Det kan vara
bra att ha med sig en frukt, smörgås och/eller dryck då det brukar gå åt en hel del energi vid
dessa tillfällen.
Under vecka 6 kommer också Rolf (”Roffe”) börja vara med oss på vissa NO-lektioner. Han är
pensionär men har tidigare arbetat med områden kring energi och vill arbeta och hjälpa till med
NO-ämnet som volontär.
Vi kommer att starta med elevens val fredagen v. 6 (9/2). Vi har bifogat extra information om
detta, titta igenom och diskutera hemma. Både ni som elever och ni som vårdnadshavare måste
skriva under.
Talangjakten är framskjuten pga. sjukdom. Nytt datum är: 14 februari.
Vi har nu startat upp vår läsläxa, info om detta fick ni på mail i tisdags.
Ni vuxna är välkomna på Föräldrarådsmöte tisdagen den 6/2 klockan 19:15-20:45
personalrummet. På föräldrarådet kommer vi att ha en föreläsning och övning kring att förändra
beteenden tillsammans med vår skolpsykolog Hanna och vår skolkurator Mathilda (se tidigare
utskick).
Kolla gärna in våra bloggar: www.viimellanstadiet.se och http://lillkyrkabladet.se.

Vecka 5:

Vecka 6:

Tisdag: läsläxa

Tisdag: läsläxa

Onsdag: idrott

Onsdag: idrott

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska
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