Veckobrev, v.4
Hej alla föräldrar,
Vi vill uppmärksamma om att en del konflikter i skolan grundar sig på att eleverna skrivit elaka eller dåliga saker
till varandra på sociala medier. Det kan t.ex. vara olika chattforum som exempelvis Snapchat eller What's App.
Men också i många av de spel eleverna spelar finns chattfunktioner inbyggda, vilket innebär att de också kan
chatta med varandra där. Att barnen känner att mamma eller pappa har koll på vad de gör på sina mobiler eller
på sina spelkonsoler tror vi gör dem mindre benägna att skriva dåliga saker till andra. Därför ber vi er att vara
uppmärksamma på detta. Konflikter som startat utanför skolan är svåra för oss, som bara träffar eleverna i
skolan, att reda ut. Ett gott samarbete mellan föräldrar och skola ger oss större möjligheter att lyckas med detta.
Nästa vecka (onsdagen den 30/1) är det föräldramöte. Mötet börjar klockan 18.00 och vi hoppas att få träffa
många av er föräldrar där.
Med vänliga hälsningar,
Lemona och Joakim
2019-01-21
Måndag

2019-01-22
Tisdag

Engelska
Läsläxa s.37 (In
the fish and
chips shop)
alla glosor
/Diktamen s.37
J4-Diktamen på
onsdag
L4-Diktamen på
fredag

2019-01-23
Onsdag

Svenska som
andraspråk
Digitalläxa:
”Lilla Aktuellt”
(torsdag den
17/1 kl 19.15 på
Barnkanalen
eller SVT Play).
Välj 2 nyheter
och skriv om
dem i ditt
digitalläxehäfte.
Be någon vuxen
läsa igenom det
du skrivit när du
är klar.

2019-01-24
Torsdag

2019-01-25
Fredag

Svenska som
andraspråk
Läsläxa:
”Vargens hjärta"
(s.16-19).
Läsläxan ska
läsas för någon
vuxen. Träna på
flyt i läsningen
och att förstå
handlingen.

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:
V4
Måndag
tisdag
Onsdag
torsdag

L4:an

J4:an

71 70 69 ﻋﻮدة ﻣﻬﺎﺟﺮ

ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ

71 70 69 ﻗﺮاءة ص

ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء
ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء

إﻣﻼء

71 70 69 ﻋﻮدة ﻣﻬﺎﺟﺮ
71 70 69 ﻗﺮاءة ص

ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ

إﻣﻼء

ﯾﻮم اﻟﺠﻤـ ـﻌﺔ
اﻹﻣﻼء

fredag

ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪت اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺎدرة واﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺠﺮ ،ﺣﯿﺚ اﻋﺘﻘﺪت أﻧﻲ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ راﺣﺔ اﻟﺒﺎل واﻟﻌﯿﺶ اﻟﻬﻨﻲء.
وﻫﻨﺎك اﻧﻐﻤﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻏﯿﺮ أن اﻟﺴﻨﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ أﻧﺴﻰ وﻃﻨﻲ اﻟﺤﺒﯿﺐ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻷﺳﺒﻮع 4
:ﺗﺤﯿﺔ ﻃﯿﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
ﻧﻮد ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ
ً
اﻟﻄﻠﺒﺔ ً
ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﺧﺎرج وﻗﺖ اﻟﺪوام ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺴﯿﺌﺔ
ﻣﻌﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮ ﻏﻀﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ .وﻫﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ أن وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻫﻞ
.ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﺬا ﻧﺮﺟﻮ ﺗﻌﺎون اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع إذ أﻧﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ
.ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم اﻷرﺑﻌﺎء  30ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻣﻮﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﺎء .ﻧﺄﻣﻞ أن ﯾﺤﻀﺮ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ
.اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ً

2019-01-25
Fredag

2019-01-24
Torsdag

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ
وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ
”Vargens hjärta
اﻟﺼﻔﺤﺎت  19ـ 16
ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺮاءة
اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻛﺒﯿﺮ
ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺪرب
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة
ﺑﻄﻼﻗﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮى

2019-01-23
Onsdag

2019-01-22
Tisdag

2019-01-21
Måndag

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ
اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﺤﺔ  37ﻣﻦ
(In the fish and
)chips shop

""Lilla Aktuellt
 kl.اﻟﺨﻤﯿﺲ 17/01
19.15
إﻣﻼء ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻔﺮدات
ﺧﺒﺮﯾﻦ
ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻟﺼﻒ
وﯾﻜﺘﺐ ﺣﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﯾﻮاﻛﯿﻢ وﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻜﺮاﺳﺔ ﺛﻢ ﯾﻘﻮم
ﻟﺼﻒ ﻟﯿﻤﻮﻧﺎ
ﺷﺨﺺ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ
ﺑﻘﺮاءة ﻣﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ

