
 

Informationsbrev   februari   2017 
 

Hej   föräldrar! 
Så   var   det   dags   för   årets   första   informationsbrev.   Viktigt   att   ni   läser   informationen   som 
handlar   om   de   olika   tillfällena   som   vi   har   lov   på.   Gäller   framför   allt   gruppen   på   CDL   och 
grupperna   på   Meyrin. 
 
Även   i   år   kommer   vi   att   vara   med   i   läsutmaningstävlingen!   Det   innebär   att   eleverna 
kommer   att   läsa   svenska   böcker   varje   dag   under   14   dagars   tid.   Böckerna   kommer   de   att 
få   låna   av   oss,   men   det   går   även   bra   att   läsa   böcker   som   man   har   hemma.   Antal   lästa 
minuter   antecknas   i   ett   protokoll   som   vi   skickar   med   eleven   hem.   Sedan   räknar   vi   samman 
våra   gemensamma   läsupplevelser   och   deltar   i   den   internationella   tävlingen   för   svenskar   i 
utlandet. 
Barnens   utvärderingar   sist   vi   deltog   visade   att   de   uppskattade   arbetet   -   och   läsningen   gav 
resultat   för   de   elever   som   valde   att   aktivt   delta!   Vi   startar   läsningen   den    21   februari ,   som 
är   den   internationella   modersmålsdagen.   Mer   information   kommer   att   skickas   med   barnen 
hem   efter   lovet. 
 
Vi   har   sportlov   den   veckan   som   börjar   med   den    13/2 ,   vi   har   en   veckas   lov.   Det   innebär   att 
vi   är   tillbaka   igen   veckan   som   börjar   den    20/2 .   På   LGB   är   det   studiedag   den   20/2   så   den 
veckan   utgår,   första   lektion   efter   lovet   är   alltså   måndagen   den    27/2    för   LGB:s   elever. 
Samma   datum   d.v.s   den    27/2    gäller   för   eleverna   på   CDL   eftersom   CDL   har   sportlov 
veckan   efter   oss. 
 
 
CDL 
 
Vi   har   under   dessa   veckor   arbetat   en   del   med   skönlitteratur   eftersom   vårt   tema   fram   till 
påsklovet   är   skönlitteratur.   Jag   har   läst   högt   och   vi   har   haft   boksamtal.   Eleverna   har   även 
själva   fått   läsa   böcker   på   lektionen,   jag   har   valt   ut   böcker   i   passande   nivå.   De   har   läst   eller 
tittat   på   bilderna   och   sedan   har   de   fått   återberätta   vad   boken   handlar   om.   Vi   har   även 
spelat   olika   typer   av   spel   och   vid   något   tillfälle   har   vi   igen   tittat   på   bokstavslandet. 
Bokstavslandet   är   ett   pedagogiskt   barnprogram   som   man   kan   hitta   på   svtplay.   Det   handlar 
bland   annat   om   stavning,   rim   och   sammansatta   ord.  
Efter   sportlovet   kommer   vi   att   satsa   ännu   mer   på   att   läsa   eftersom   vi   kommer   vara   med   i 
läsutmaningen,   den   internationella   tävlingen   som   vi   varit   med   i   tidigare   år. 
OBS   ingen   lektion   13   februari. 
Nästa   tillfälle   är   27   februari. 
 
LGB 
 
Nu   har   vi   kommit   några   veckor   in   på   vårterminen   och   det   är   snart   dags   för   sportlov.   Vi   är 
mitt   inne   i   ett   tema   med   skönlitteratur   då   vi   fokuserar   mycket   på   läsning.   Jag   börjar   alltid 
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lektionen   med   en   stunds   högläsning   för   barnen   och   under   de   senaste   veckorna   har   jag   läst 
böcker   skrivna   av   Jan   Lööf.   Det   har   både   varit   klassiska   verk   och   nyare   sagor. 
Barnen   har   fått   provläsa   en   text   för   mig   som   jag   också   spelat   in   på   Ipaden,   sen   fick   de 
själva   lyssna   på   hur   det   lät.   Alla   barnen   läste   samma   text.   Jag   har   sen   valt   ut   en   samling 
böcker   efter   barnens   olika   läsförmågor   som   de   har   kunnat   välja   från.   De   läser   böckerna   på 
lektionerna   och   hemma.   Tanken   är   att   de   ska   få   en   mysig   stund   med   en   vuxen   där   de 
tränar   på   att   läsa.   Efter   att   de   läst   böckerna   får   de   också   berättat   för   alla   andra   i   gruppen 
om   sina   böcker   och   vad   de   tyckte   om   dem.  
Alla   barnen   har   en   arbetsbok   som   de   arbetar   med   för   att   träna   skrivning   och   svenska 
språkstrukturer.   Alla   har   en   bok   som   passar   deras   språkförmåga   och   ålder. 
Vi   sjunger   sånger   varje   lektion   och   de   senaste   veckorna   har   vi   sjungit   lite   olika   versioner   av 
Imse     vimse     spindel    och    I     ett     hus .   Vi   har   också   sjungit    Min     hatt    och    Huvud ,    axlar ,    knä     och 
tå .  
Tisdagen   den   21   februari   är   det   den   internationella   modersmålsdagen   och   det   vill   lärarna 
fira   på   LGB.   Det   betyder   att   alla   elever   i   min   grupp   kommer   att   framföra   en   sång   på 
svenska   inför   sin   klass.   Vi   har   tränat   på   lektionerna   och   alla   kan   sina   sånger   relativt   bra 
men   det   är   bra   om   ni   tränar   hemma   också,   speciellt   eftersom   det   är   lov   en   vecka   och 
framförandet   är   första   dagen   tillbaka   efter   lovet. 
 
 
LA   CHAT 
 
Johannas   grupp 
Vi   har   färre   elever   i   alla   grupper   nu   efter   jul   p.g.a   att   några   elever   har   flyttat   från   Schweiz. 
Det   har   inneburit   att   vi   har   haft   möjligheten   att   utöka   samarbetet   mellan   grupperna. 
Lovisas   grupp   som   är   lite   äldre   elever   har   läst   högt   för   de   något   yngre.   Även   Annes   och 
min   grupp   har   samarbetat   en   del.   Vi   har   provat   att   ha   en   del   lektioner   ihop,   vilket   hittills   har 
varit   mycket   lyckat.   Vi   har   som   vanligt   börjat   lektionen   med   att   läsa   högt.   Vi   har   arbetat   en 
del   i   arbetsböckerna   och   vi   har   även   haft   sk   tyst   läsning.   Vi   har   haft   med   oss   böcker   till 
skolan   som   eleverna   får   möjlighet   att   läsa   under   lektionen.   Vi   väljer   då   ut   böcker   som   är   i 
passande   nivå   för   varje   elev.  
 
Annes   grupp 
Efter   jul   har   vi,   på   grund   av   utlandsflytt,   blivit   en   färre   i   gruppen.   Detta   har   gett   oss   chansen 
till   ännu   tätare   lärar-elevkontakt.   Delvis   på   grund   av   detta,   har   Johanna   och   jag   nu   provat 
några   gånger   att   ha   gemensamma   lektioner   med   båda   våra   grupper.   Hittills   har   detta   varit 
mycket   lyckat,   och   troligtvis   fortsätter   vi   även   framöver.   Under   temat   som   nu   pågår,   är   det 
skönlitteratur   i   olika   former   i   fokus.   Naturligtvis   ges   eleverna   chansen   att   själva   läsa,   samt 
att   jag   läser   högt.   Men   det   är   också   ytterligare   ett   tillfälle   att   bredda   ordförrådet   genom   att 
vi   pratar   om/förklarar   många   nya   ord.  
Jag   önskar   er   ett   riktigt   skönt   och   vilsamt   sportlov!  
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Lovisas   grupp 
Nu   har   vi   kommit   några   veckor   in   på   vårterminen   och   nästa   vecka   är   det   sportlov.   Vi 
befinner   oss   mitt   inne   i   ett   tema   med   skönlitteratur   och   vi   fokuserar   mycket   på   läsning.   De 
första   veckorna   har   eleverna   fått   fördjupa   sig   i   högläsning   och   vi   har   arbetat   med   böcker 
skrivna   av   den   svenska   författaren   Jan   Lööf.   Jag   har   läst   högt   ur   hans   böcker   för   att   ge   bild 
av   vad   man   bör   tänka   på   när   man   läser   högt.   Alla   eleverna   har   fått   välja   en   bok   av   Jan   Lööf 
som   de   sen   har   läst   för   några   barn   ur   den   yngre   gruppen.   De   har   haft   några   lektioner   på   sig 
att   förbereda   högläsningen   då   de   har   fått   träna   inför   varandra.   De   har   givit   varandra 
återkoppling   utifrån   olika   fokus   på   olika   områden   inom   högläsningsteknik.   Resultatet   var 
mycket   lyckat   och   mycket   uppskattat   av   de   yngre.  
Varvat   med   arbetet   med   högläsningen   har   eleverna   också   fått   fördjupa   sig   i   olika   språkliga 
strukturer   av   det   svenska   språket   och   vi   har   lekt   lite   språklekar   med   fokus   på   ordförråd. 
När   nu   högläsningen   är   avslutad   har   de   fått   välja   böcker   att   läsa   anpassade   efter   deras 
ålder   och   språknivå.   De   läser   både   hemma   och   på   lektionerna.   De   får   även   olika   uppgifter 
i   anslutning   till   läsningen   för   att   reflektera   över   bokens   innehåll,   öva   lässtrategier   och 
jämföra   olika   kulturer   och   livsöden. 
 
 
MEYRIN 
OBS!   Ingen   lektion/fritids   nästa   vecka,   den   15/2   då   Svenska   Skolan   har   sportlov.  
 
Johannas   grupp 
Vi   har   färre   elever   i   våra   två   grupper   p.g.a   att   några   elever   har   flyttat   från   Schweiz. 
Dessutom   har   vi   haft   en   del   sjukfrånvaro   dessa   veckor.   Av   den   anledningen   har   Lovisa   och 
jag   samarbetat   med   våra   grupper.   De   något   äldre   eleverna   har   fått   läsa   högt   för   de   lite 
yngre,   vilket   oftast   är   ett   trevligt   inslag.   Vi   har   fokuserat   på   skönlitteratur   på   olika   vis, 
eftersom   det   är   temat   som   vi   jobbar   med   fram   till   påsklovet.   Eleverna   har   även   fått 
möjlighet   att   arbeta   i   sina   arbetsböcker   vilket   de   tycker   är   roligt.   Efter   lovet   kommer   vi   att 
delta   i   läsutmaningen   så   då   blir   det   ännu   mer   lästräning   på   hemmaplan   och   på   lektionerna. 
 
Lovisas   grupp 
 
Nu   har   vi   kommit   några   veckor   in   på   vårterminen   och   nästa   vecka   är   det   sportlov.   Vi 
befinner   oss   mitt   i   ett   tema   med   skönlitteratur   och   vi   fokuserar   mycket   på   läsning.   De 
senaste   veckorna   har   vi   arbetat   med   högläsning   och   använt   oss   av   böcker   från   den 
svenska   författaren   Jan   Lööf.   Jag   har   haft   högläsning   med   hans   böcker   och   i   samband 
med   det   har   vi   också   samtalat   om   bokens   innehåll   och   olika   ord   och   uttryck.   Eleverna   har 
också   själva   fått   träna   på   högläsning   inför   varandra   och   hjälpt   till   med   återkoppling.   Vi   har 
samarbetat   mycket   med   Johannas   grupp   under   den   här   tiden   och   de   äldre   i   min   grupp   har 
fått   läsa   högt   för   några   av   de   yngre   barnen. 
Eleverna   har   också   haft   möjlighet   att   arbeta   med   sin   individuella   arbetsbok   och/eller   läsa 
en   skönlitterär   bok.   Vi   har   lekt   en   språkutvecklande   lek   som   tränar   ordförråd   och   bokstäver. 
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NATION 
 
Annes   grupp 
Efter   jul   har   vi   bland   annat   börjat   med   tema   skönlitteratur   i   kompletteringsundervisningen. 
Naturligtvis   ges   eleverna   chansen   att   själva   läsa,   samt   att   jag   läser   högt.   Men   det   är   också 
ytterligare   ett   tillfälle   att   bredda   ordförrådet   genom   att   vi   pratar   om/förklarar   många   nya   ord. 
Vi   har   även   haft   turen   att   Lovisas   lite   äldre   elever,   har   läst   högt   för   de   något   yngre   eleverna   i 
min   grupp.   Vid   sidan   om   läsningen,   har   eleverna   även   arbetat   i   sina   arbetsböcker,   vilket 
alltid   brukar   vara   uppskattat. 
Med   detta   vill   jag   önska   er   ett   riktigt   skönt   och   vilsamt   sportlov!  
 
 
Lovisas   grupp 
Nu   har   vi   kommit   några   veckor   in   på   vårterminen   och   nästa   vecka   är   det   sportlov.   Vi 
befinner   oss   mitt   inne   i   ett   tema   med   skönlitteratur   och   vi   fokuserar   mycket   på   läsning.   De 
första   veckorna   har   eleverna   fått   fördjupa   sig   i   högläsning   och   vi   har   arbetat   med   böcker 
skrivna   av   den   svenska   författaren   Jan   Lööf.   Jag   har   läst   högt   ur   hans   böcker   för   att   ge   bild 
av   vad   man   lär   tänka   på   när   man   läser   högt.   Alla   eleverna   har   fått   välja   en   bok   av   Jan   Lööf 
som   de   sen   har   läst   för   några   barn   ur   den   yngre   gruppen.   De   har   haft   några   lektioner   på   sig 
att   förbereda   högläsningen   då   de   har   fått   träna   inför   varandra.   De   har   givit   varandra 
återkoppling   utifrån   olika   fokus   på   olika   områden   inom   högläsningsteknik.   Resultatet   var 
mycket   lyckat   och   mycket   uppskattat   av   de   yngre.  
Varvat   med   arbetet   med   högläsningen   har   eleverna   också   fått   fördjupa   sig   i   olika   språkliga 
strukturer   av   det   svenska   språket   och   vi   har   lekt   lite   språklekar   med   fokus   på   ordförråd. 
När   nu   högläsningen   är   avslutad   har   de   fått   välja   böcker   att   läsa   anpassade   efter   deras 
ålder   och   språknivå.   De   läser   både   hemma   och   på   lektionerna.   De   får   även   olika   uppgifter 
i   anslutning   till   läsningen   för   att   reflektera   över   bokens   innehåll,   öva   lässtrategier   och 
jämföra   olika   kulturer   och   livsöden. 
Två   elever   har   haft   kvar   att   redovisa   sin   presentation   med   svenska   poeter   som   vi   avslutade 
innan   jul.   Förra   gången   fick   de   chansen   och   vi   fick   veta   mer   om   Karin   Boye. 
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