
Det här fotot av Okänd 

Välkomna till ett nytt 

läsår på Sjöstjärneskolan! 

 
Nu har vi ett nytt spännande läsår framför oss med mycket 
spännande arbete och många roliga aktiviteter. Hoppas att allas 
batterier är fulladdade med sommar, solsken och bad så att vi kan 
lägga mycket energi på att lära oss så mycket det bara går!  

Schemat är inte helt klart ännu men vi börjar med ett preliminärschema 
där tiderna är desamma som förra året, måndag, onsdag, fredag 8.15 till 
14.00, tisdag och torsdag 8.15 till 14.50.  Mellan 14.00 och 14.10 har vi 
ett mellanmål de sena dagarna, men ingen rast.                                                       

På tisdagar har vi engelskalektioner och det är till tisdagar alla har läxa. 
På tisdag, 18/8 är första lektionen och då får ni er första läxa! 
Så här önskar jag att ni läser textläxorna: 

 Läs igenom texten själv tills du tycker att du kan läsa med 
någotsånär flyt. Du kan även lyssna på texterna på datorn så att du 
kan höra hur orden ska uttalas. Det är bra att samtidigt följa med i 
texten när man lyssnar så att du ser hur de olika språkljuden 
skrivs. 

 Läs texten högt för någon vuxen som kan korrigera om du 
uttalar något felaktigt. 

 Översätt texten till svenska och var noga med att observera när 
man inte kan direkt översätta, utan måste göra en omskrivning så 
att det blir korrekt svenska.  

 Träna glosorna så att du kan dem både från engelska till svenska 
och från svenska till engelska. Det finns flera bra 
glosträningsprogram på datorn som är bra att använda, t.ex 
glosor.eu., gloslaxa.se, googla på glosprogram och se vad som 
passar. 
Låt sedan någon förhöra dig så att du känner dig säker. Femmor 
och sexor ska också träna stavningen. 



 Grammatiska moment kan höra till stycket och då är det viktigt att 
du tränar även dem. 

Kom ihåg att det är bättre att träna glosor och lästexter vid flera kortare 
tillfällen under veckan och inte en längre stund dagen innan. 
Om du inte hunnit göra alla övningar i workbook i skolan till tisdagen är 
det bra om du gör dem hemma innan vi går igenom nästa stycke. 
5:or och 6:or har skriftliga glosprov var tredje vecka på alla glosor 
ni haft i de tre kapitlen. Provet kommer också att innefatta 
oregelbundna verb och den grammatik som hör till texterna. 
4:or har inga skriftliga prov. 
Om du är frånvarande när vi går igenom en ny läxa på tisdagen är det 
viktigt att du själv tar ansvar för att ta reda på vilket stycke och vilka 
glosor du har i läxa till nästa vecka.  
Om du glömt boken i skolan när du ska träna på att läsa texten så finns 
den på Studentlitteratur, om du glömt vilka glosor du skulle läsa på så 
kan du titta i min bok i skolan eller om du upptäcker det kvällen innan så 
kan du ringa en kamrat som går i samma engelskagrupp och fråga. 
Så vad jag vill säga är att en glömd bok inte behöver 
innebära att läxan inte blir gjord! Bra, eller hur!?  
  
Ibland får ni också läxa i NO och SO. Då gäller det att läsa på en text 
eller arbeta med en fristående ”forskning”, undersöka något eller se 
någon film från nätet.  
Oftast vet ni en vecka i förväg vad ni har i läxa så att ni ska kunna 
planera er tid med alla fritidsaktiviteter.  
Läxorna i NO och SO får ni på ett separat information om eftersom de 
kommer att variera under terminen. Alla texter finns på inläsningstjänst 
om man tycker att man lär sig lättare genom att lyssna på texten. 
 
Matteläxan för alla är att träna multiplikationstabellerna tills ni 
erhållit diplom. Sen kan ni få andra läxor för att träna något moment 
inom matematiken. Varje fredag har vi ett tabelltest och märker man att 
man har glömt en del kombinationer får man träna lite extra på dem. Det 
är bra att träna in elvans och tolvans tabell också. 
Vi räknar ut i början av terminen hur många sidor ungefär som man 
behöver räkna för att hinna med hela boken till jul. Man får ta hem boken 
och arbeta om man vill eller ser att man behöver göra det för att hinna bli 



klar. Man får inte göra uppgifter som man inte vet hur man ska göra eller 
inte fått genomgång på. Ibland kan en förälder gå igenom och visa hur 
man ska tänka och lösa en uppgift och då är det helt ok. 
Det finns ingen övre gräns för matematikarbetet. Blir man klar med 
mellanstadiets kurs går vi vidare till högstadiets kurs. 
 
I svenska har vi som läxa att läsa en kapitelbok varje månad som ska 
redovisas inför klassen på olika nivåer: 
5:or och 6:or skriver en avancerad bokanalys enligt en mall som alla 
får med sig hem. Det finns en mängd frågor på det pappret men de är 
tänkta att användas som ett stöd för hur du ska analysera och tänka 
kring den bok du läst. Du behöver inte svara på alla frågor. Be någon 
vuxen i familjen om hjälp de första gångerna. När du har arbetat med 
frågorna några gånger kommer du att se svaren redan när du läser 
boken! 
4:or gör en skriftlig bokrecension. Ni kan använda mallen de första 
gångerna och skriva på bladet ni fått hem men sen är det viktigt att ni 
skriver på ett separat papper och gör en egen bokrecension där ni 
använder era egna ord i löpande text. 
 
Att hitta böcker att läsa är ert eget ansvar, men ni får såklart ta hjälp av 
era föräldrar eller mig. Ni kan låna böcker i skolan eller ta en bok ni fick i 
julklapp eller födelsedagspresent, låna av varandra eller på biblioteket i 
Tanumshede eller Strömstad. 
 
Här kommer de preliminära bokrecensionsdatumen: 

 Fredagen den 11 september 
 Fredagen den 9 oktober 
 Fredagen den 13 november 
 Fredagen den 11 december 
 Fredagen den 22 januari 

 
Välj hellre en lättare bok än en som är för svår. Serieböcker är inte 
tillåtna förutom sådana som ”Dagbok för alla mina fans”. Alltså inga Kalle 
Anka pocket eller Fantomenkrönikor! 
Här gäller det att planera så att det inte blir panik dagarna innan 
redovisning. 



Vi gör det här för att läsfärdigheten är så oerhört viktig för er vad ni än 
kommer att göra i framtiden. Om man tränar upp läsfärdigheten blir det 
så mycket roligare att läsa böcker och ni kommer då att klara de 
läsfärdighetskrav som samhället har. 
Målet är att alla som lämnar Sjöstjärneskolan skall vara ”läsare”, d.v.s. 
att ni läser böcker för ert eget nöjes skull och inte bara för att det är en 
läxa. 
Några av er har inte läst några böcker under sommarlovet och då är ni 
”ringrostiga” och det kan kännas motigt, MEN bit ihop och läs på, så 
kommer färdigheten snart tillbaka! 
Om man inte löptränat på 9 veckor så tar det några träningspass innan 
man ”får upp flåset”, det är samma sak med läsningen! 
 
Idrotten blir på onsdagar i år också. Alexandra har ansvaret för idrotten i 
år. 
Fram till höstlovet har vi utegympa här på Resö. Viktigt att ha kläder för 
alla typer av väder! 
Efter novemberlovet, v.44, åker vi förhoppningsvis till Lur på onsdagar 
för att ha både idrott och slöjd. Då blir det heldag i Lur, precis som förra 
året. 
Hemkunskapen kommer vår nya lärare Alexandra att ha. Den är förlagd 
till 10 tillfällen och startar i september. Hemkunskapen ligger på fredagar. 
Det är bara femmor och sexor som har hemkunskap. Fyrorna arbetar 
med mig i klassrummet. 
Bilden har vi på torsdagar när det inte är tyska, ett längre bildpass 
varannan vecka.  
Klassrådet är schemalagt varannan fredag morgon. 
Slöjden kommer att bli i Lur på onsdagar efter höstlovet när vi åker dit 
för idrotten. 
Tyska kommer femmorna och sexorna att ha tillsammans med 
Alexandra som är från Tyskland och pratar dessutom väldigt bra 
svenska.  
Det är jätteviktigt att ni har med er böckerna till lektionen och att ni har 
gjort de uppgifter ni fått veckan innan. Det är numera obligatoriskt med 
ett ”modernt språk” och sexorna kommer att få betyg i ämnet till jul. 



Musiken vet vi i dagsläget inte vilken dag det blir på men det är lärare 
från kulturskolan i Tanumshede som står för undervisningen precis som 
tidigare. 
I SO den här terminen kommer vi att läsa om:  

 Nordisk mytologi (Re) 
 Vikingatiden (Hi) 
 Kartkunskap, hur är världen avbildad och hur läser man olika 

kartor. Kompassen (Geo) 
 Rättigheter och rättsskipning, mänskliga rättigheter inklusive 

barnkonventionen (Sh) 
 
 

I NO den här terminen kommer vi bl.a. att läsa om: 
 Väder (Fy) (Ke) 
 Konstruktion och tekniska lösningar (Tk) 
 Växtriket, fokus på kryptogamer (Bi) 
 Sortera efter egenskaper, surt och basiskt, löslighet o.s.v. (Ke) 

 
Tina kommer att ha teknik med mellanstadiet och jag går in och har 
engelska lågstadiet. 
 
Allmänt 
Alla bör ha regnkläder i skolan så att ni inte blir genomblöta om det 
regnar. Det är bara vid riktiga oväder med storm som vi inte går ut på 
rast. 
Det är bra att ha inneskor. Allt som oftast går ett glas sönder, ett häftstift 
ramlar ner eller något annat man kan skada sig på ligger på golvet. 
Alla lämnar alltid in sina mobiler på morgonen och hämtar ut dem efter 
skoldagens slut. 
Ha gärna extrakläder i facket i hallen om du skulle behöva ett ombyte. 

 
  
 
 
DET HÄR ÄR VIKTIGT! 
 



Om ni undrar över något går det bra att ringa mig närsomhelst efter 
skoltid! 
                          0707-75 07 06 eller till skolan 0525-253 85 
 
Det är alltid bättre att ringa en gång för mycket! Ingen av er ska behöva 
oroa sig i onödan för något vi kan lösa per telefon. 
Det här gäller även er föräldrar. Ring mig om ni undrar över något, men 
inte under min arbetstid med barnen. Det går också bra att boka ett möte 
utöver de ordinarie utvecklingssamtalen.  
Ni barn, ni föräldrar och vi i skolan ska tillsammans arbeta för att skapa 
den absolut bästa inlärningsmiljön! 
 
Än en gång, välkomna tillbaka till ett nytt skolår! 
 
Mvh, Eva 


