
Vi har trygga, motiverade och stolta elever som kan vill och vågar. 

– De lär för livet 
   

 Veckoplanering 3A Arken 
 

Vecka: 39 

Månad: september 

År: 2022 

 

Måndag 26/9 Musik 

Tisdag 27/9 Idrott 

Onsdag 28/9 Simning 

Torsdag 29/9 Simning 

Inlämning av matteläxa OBS! ej digitalt, det är ett 

arbetsblad med klockan. 

Fredag 30/9 Lämna in läsläxan kap 6 + Läxblad  

Idrott 

 

Hej! 

Denna vecka har vi fått träffa vår lärarstudent Isabelle som ska vara hos 

oss måndagar och tisdagar varannan vecka. Hon fick ett fint välkomnande av 

alla elever. 

 

Igår var vi på Ormakullagården och hade utedag hela Arken. Eleverna fick 

leka lekar, se på gamla jordbruksredskap, ha naturbingo och gå en 

kulturrunda i skogen. Och det viktigaste av allt ”fika”, samt att vi hade 

hamburgare med oss från skolan. En lyckad, lärorik och rolig dag hade vi. 

 

I veckan har det varit lite stökigt i klassen, mycket konflikter och bråk 

mellan eleverna. Mycket av detta handlar om missförstånd och feltolkningar. 

Eleverna bevakar varandra och påpekar när någon gör fel och skyller på 

varandra. Detta beteende vill vi verkligen arbeta bort. Vi har pratat mycket 
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om det i klassen. När stämningen i klassen är sådan orsakar det mycket oro 

och den goda arbetsron i klassrummet försvinner, många tjafsar och pratar 

rakt ut. Vi vet att 3:an kan vara en orolig tid, eleverna vet inte om de ska 

vara små eller stora. De är äldst och lite trötta på Arken samtidigt som de 

är yngst på Oasen och mycket nytt med det. Jag kommer tillsammans med 

Oasen starta upp ett arbete för att främja ett positivt beteende mellan 

eleverna. Prata gärna med era barn hemma om hur det kan vara att 

samspela med andra och varför man hamnar i konflikter samt hur vi kan lösa 

dem på ett konstruktivt sätt. 

 

Eleverna får simundervisning onsdagar och torsdagar v. 39-43. Alla elever 

åker till simhallen de första 2 veckorna, där bedömer simläraren deras 

simkunskaper och utifrån det ser vi hur många gånger eleven behöver åka dit 

i fortsättningen. De som inte åker till simhallen är kvar på skolan och har 

vanliga lektioner. Ta med badkläder och handduk. Vi åker buss från skolan 

8.10. 

 

Information från Robin 

Hej! Nästa vecka blir den sista veckan med uteidrott. Från och med veckan 

därefter (v.40) så går vi in i hallen och har idrott. Så kläder för att vara 

inne gäller. Inneskor är frivilligt men rekommenderas (gör ganska ont ifall 

någon med skor trampar eller får en innebandyklubba på tårna när man är 

barfota) Ifall man inte har inneskor så är det barfota som gäller 
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(alternativt att man har strumpor med halkskydd). Efter idrotten är det 

obligatoriskt att duscha, har era särskilda behov kring duschen får ni ta 

kontakt med Robin. Robin.Svensson@almhult.se  

 

Ha det fint! 

 

Hälsningar 

Ann-Marie 

mailto:Robin.Svensson@almhult.se

