Info om veckorna 7 och 9 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 5-6
Tidigare i veckan har de elever som har lämnat in önskan om tid för utvecklingssamtal haft med
sig en inbjudan hem med datum och tid för samtal som ni har lämnat till någon vuxen hemma.
Ni elever har även fått er tid för samtal som meddelande i Classroom ”Nu börjar vi med…”. Ni
elever har förberett er en del denna vecka inför samtalet, och vi fortsätter nästa vecka med detta
och vi som mentorer ser fram emot att få delta på dessa möten.
Hoppas att ni elever och föräldrar tillsammans tittar på hur våra digitala klassrum fungerar. Ni
elever kan visa, berätta och förklara hur uppgifter är upplagda och hur det ser ut i de olika
klassrummen. Vi känner att vi har fått till en bra start med detta arbete, samtidigt som vi vet att
det finns mycket mer att lära. I klassrummet lär vi av och med varandra, vilket leder till goda
resultat!
År 6 har denna vecka genomfört nationella proven i svenska. Ni har genomfört två
läsförståelseprov samt skrivit en berättande text och en argumenterande text. Bra jobbat! Nästa
gång vi genomför nationella prov är den 10/4 och 12/4 då är det dags för matten. Proven i
engelska genomför vi den 2/5 samt 4/5.
Vecka 8 är det sportlov och vi är alla lediga.
Vecka 9 kommer en lärarkandidat som kommer att vara med Sara under veckorna 9-13. Det är
Linnea Jansson som tidigare har vikarierat vid något tillfälle i klassen. Vi hälsar Linnea varmt
välkommen till oss!
Vecka 9 kommer Anne att vara ledig måndag-onsdag, Lena kommer då att vikariera för henne.
Lena har varit hos oss vid flera tillfällen tidigare.
Nästa vecka är Sara och rättar nationella proven i svenska centralt i Enköping. Lärlaget täcker då
för hennes lektioner måndag-onsdag.
Läsläxan till på tisdagar presenteras i klassrummet ”Läxrummet”. Då önskan har varit att fortsätta
med liknande upplägg är även kommande läxa utformad på liknande sätt (en förkortad version):



Läs ur din bok som du har valt att läsa hemma. Du läser vid minst tre tillfällen i veckan.
1. Vad har din bok för titel? Varför heter den så? Har du läst något i boken som gör att
du vet varför författaren har valt just den titeln på boken? Om du inte har kommit så
långt så kan du gissa. Om du läser samma bok som förra veckan och redan har svarat på
den här frågan kan du istället skriva vad du tycker att boken ska heta om den byter titel.
Motivera varför du tycker just så!
2. Berätta om två personer/figurer i boken. Skriv en personbeskrivning på varje. Berätta
också vad de olika personerna har för likheter, tycker de till exempel om samma saker,
eller kanske ser de likadana ut? Berätta också om vilka olikheter de har.
3. Om du skulle vara en av personerna i boken, vem skulle det vara? Motivera och
förklara varför.

Kolla gärna in våra bloggar: www.viimellanstadiet.se och http://lillkyrkabladet.se.

Vecka 7:

Vecka 9:

Tisdag: läsläxa

Tisdag: läsläxa

Onsdag: idrott

Onsdag: idrott

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

Torsdag: idrott + ev. läxa engelska

Vänliga hälsningar från Sara och Ellen
sara.eriksson.b@enkoping.se
ellen.karlsson@enkoping.se

