I´m back!
Hur fantastiskt härligt det än är med semester så är det lika fantastiskt att få träffa
alla underbara elever och kollegor igen, jag har varkligen saknat dem. Enligt rapport så
har det fungerat jättebra här i klassen, såväl vikarie som elever säger att det har blivit
mycket gjort. Med tanke på att allt som jag hade planerat och gjort iordning är ”borta”
och genomfört så stämmer nog rapporten 
Det är full snurr här nu och eleverna jobbar sååå bra. Det är
bråkräkning, positionssystemet, huvudräkning och problemlösning som
gäller i matten. På SO-lektionerna diskuterar vi tillåtet/förbjudet och
lagar/regler. 3:an djupdyker i långa och korta vokaler (dubbelteckning) och
glosor samt läsläxor (engelska o svenska) rullar på friktionsfritt. Kanonbra!
Fredagen den 23/9 är det dags för skoljoggen, hoppas på fint
väder. Vi promenerar upp till Kygelvallen och väl där finns det
möjlighet för fri lek, fotboll osv. Förutom den fria leken så vill jag
att samtliga elever går 2.5km spåret minst en gång. Vill man gå fler
rundor eller andra sträckor så får man naturligtvis det, bara man
säger till. Vi serverar ingen skollunch den här dagen så barnen bör
ha matsäck med sig, möjlighet till korvgrillning finns. Vi är tillbaka i tid för skolbussens
avgång. Vill man som förälder vara med vid Kygelvallen: Välkommen! 
OBS! Kom ihåg föräldramötet på tisdag kl 19:00 -20:30 (ca). Gemensamt i gy-salen
19:00-19:30 och sedan kör vi en egen liten samling i klassrummet.. får se hur lång tid det
tar. Kaffe och the finns framställt. Jag kommer att behöva namn på två representanter
(en från varje klass) till föräldrarådet den 19 okt kl 18:30-20:00, fundera på om du har
möjlighet att komma då.

Det är bara 6 veckor kvar till höstlov så nu:
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Skoljoggen vid Kygelvallen

