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Nu är vi igång! 
Rörelsesatsningen på F-3 består av rörelsepauser under skoltid + rörelsezoner ute på 

skolgården. 

Vi är fem rörelsecoacher på Lammhults skola och tre av oss arbetar på F-3. 

Rörelse under elevens hela dag är viktigt både för koncentrations och 

inlärningsförmågan och vi tar nu ett krafttag för att få in mer rörelse under skoltid. 

Vi har på F-3 ett fungerande och uppskattat Rastkul (Rastaktiviteter som leds av våra 

Lärare i fritidshem) och vi kompletterar nu med Rörelsezoner där eleverna varje vecka 

får en ny uppgift. 

Har de färgen på sina kläder (som vi valt den veckan) så ska de utföra uppgiften vi satt 

upp på väggen. 

Under lektionstid har vi tagit fram olika övningar som pedagogerna kan utföra med 

klassen för att bryta stillasittandet i ett par minuter. 

Varje månad har vi ett Rörelseråd där eleverna får komma med idéer inför nästa månad 

och på så vis vara delaktiga i planeringen. 

Vi tror på detta och ser fram emot en vår med glada elever och vuxna! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förskoleklassen 
Förskoleklassen har bjudit in sina föräldrar till en liten utställning. Eleverna har bakat, 

dekorerat och planerat vad de vill visa upp. Föräldrarna fick ta del av fantastiska 

konstverk i form av solrosor, snödroppar, tulpaner och karusellmålning. 

De visade även upp hur/vad de har jobbat med inom svenska och matematik. 

 

Blomman för dagen 

 



 

Karusellmålning 

 

 

 



 

Solrosor 

 

Tulpaner 
 

 



 

 

 

 

Eleverna i klass 1 gick på kompispromenad 

 

De ställde bland annat följande frågor till varandra: 

Vilken är din favoritfärg? Vilket är det bästa ämnet i skolan?  

Berätta något du är bra på Vilken är din favoritmat? 

Har du några syskon?  Har du några djur? 

Hur många tänder har du tappat? Vad tycker du om att göra på fritiden?  

Vilken är din favoritlek 



 

Valfri frågor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I åk 1 har vi idag haft en mattedag, pi-dagen 
Eleverna har arbetat med att bygga tal. Talen var mellan 9 och det högsta man kunde 

bygga. Det fanns såklart några förutbestämda tal för eleverna att bygga och visa. 

Eleverna har arbetat med problemlösning i form av text och bilduppgifter samt haft 

halva dagen utomhus. Exempelbilder från dagen där eleverna använt sig av konkret 

material för att bygga tal och lösa problem. 

 

 

 

 

 

 



 

2A Läsgrupper  
Två elever har beskrivit två olika målade bilder, skrivit en digital text och tänkt på sin 

skrivprocess.  

 

2B 

Hur man hjälper varandra! 

 



 

Läxa omkrets åk 3 hur de jobbar 

Omkrets! 
Du vet nu att omkrets är den sammanlagda längden av hur långt något är runtomkring. 

För att få veta hur stor omkretsen är adderar man alla sidor som finns runtomkring. I 

veckans läxa ska du välja 2 olika saker därhemma och sedan räkna ut omkretsen. 

 

Rita och skriv vad du ska räkna ut omkretsen på:(välj ex en dörr, ett papper, en dator, en 

mobiltelefon eller något annat) 

Så här räknade jag ut omkretsen:(skriv en uträkning) 

När jag adderar alla sidor så kommer jag fram till att omkretsens storlek är: (kom ihåg att 

skriva om du mätt i cm, dm eller meter) 

 

 

 

Rita och skriv vad du ska räkna ut omkretsen på:(välj ex en dörr, ett papper, en dator, en 

mobiltelefon eller något annat) 

Så här räknade jag ut omkretsen:(skriv en uträkning) 

När jag adderar alla sidor så kommer jag fram till att omkretsens storlek är: (kom ihåg att 

skriva om du mätt i cm, dm eller meter) 

 

 

 

 



 

Elev i årskurs 3 tycker om matematik/ intresse 
Skolarbete skriva text och delaktighet 
Eleven säger: 

- Jag är intresserad, gillar matematik jättemycket.  
- Jag tycker om att skriva om matematik.  

Min matematikberättelse 
Det är 50 kompisar som ska åka bil.  

Det är 10 bilar.  

Det blir 5 kompisar i varje bil, alla kompisar har ett säkerhetsbälte. 

Det är bara en kompis som kan köra bilen i varje bil.  

De åker 30 minuter bort och 30 minuter hem. Det blir en timmes resa.   

Samarbete emellan 4 elever från årskurs 2 klasserna 
tidningsgruppen, elevinflytande  
Många ord i texterna, diskutera gärna hemma när Ni läser Skolnytt tillsammans med 

era barn. Tankar från tidningsgruppen svävande på ett moln mot Er alla.  

 



 

Här skriver vi i tidningsgruppen/elever i årskurs 2 

 

Text av: Sally, Gunnar, Fia och Aladdin 

 

 



 

 

 

Vet ni hur många som bor i Lammhult idag? Är du Nyfiken, hur många 

som bor i Lammhult/tätort? År 2020 bodde det 1751 personer i Lammhult/tätort. 

Uppgift av: Fia och Aladdin 



 

Månaderna utvecklades till en skrivprocess 

 

 

Beskriv = berätta om din födelsedagsmånad. 

Uppgift från två elever. Eleverna gick till sin klass och inspirerade sina klasskamrater i 

årskurs 2. Klassen skrev egna födelsedagsmånads texter och ritade bilder till texten med 

stöd från de två eleverna.  

- Vad brukar du göra? 
- Hur ser det ut? 
- Vad tycker du om din födelsedagsmånad? 



 

Klassens arbeten 

 

 

 

- Det var roligt att prova på att vara lärare, sa de två eleverna. 



 

Lammhultsskola har en egen almanacka 
Alla elever och pedagoger som tillhör Lammhultskola på F-3 har namnsdag. Alla 

klasserna har skapat bilder till månaderna, se här! 

F- klass, ord och bild     Ljuset i mörkret 
januari, februari 

 
 
1:or – oktober 

 



 

2:or – maj, november och december 

 

 

 
 



 

3:or – juni, augusti och september 

 

 

 



 

2:or – tidningsgruppen mars och april 

 

 

Varma hälsningar från Lammhultsskola F-3 

        

Slutredaktörer: Adde och Wilhelm 
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