
                            
 

 
 
 
 
 



 
  



  Matematik med lufsarna i november 

Lufsarna har nyligen börjat arbeta med tid på mattelektionerna, både inomhus och 
utomhus. Just arbetsområdet tid handlar mycket om att förstå och kunna använda olika 
begrepp. Det har vi gjort genom att leka stafett med tidsbegrepp och betydelserna av 
begreppen, samt att spela memory. 

 

 

Fortsättningsvis kommer vi att arbeta med att bli säkra på både den analoga och den 
digitala klockan, samt att beräkna tidsskillnader och att använda tidtabeller. 

 



 

Arbete med struktur i faktatexter och muntligt framförande hos lufsarna. 

Slutet på höstterminen blir fokus på faktatexter för lufsarnas del. Vi arbetar enligt 
cirkelmodellen för att lära oss hur vi ska strukturera en faktatext, och började med att göra 
ett VÖL-tabell om fladdermöss. Vi skriver ner det vi redan Vet och vad vi Önskar veta, i 
varsin kolumn och läser sen faktatexter för att leta efter svar på våra frågor, samt för att 
lära oss mer om fladdermöss. Faktatexterna läses i par och vi övar på att stryka under det vi 
hittar om fladdermöss som ger oss svar på våra frågor och annat som vi läser och som vi 
tycker är viktigt och intressant. Vi samlar sen ihop den fakta vi strukit under och skriver in 
den i den sista kolumnen: Lärt oss. 

  

VÖL-tabell    ”Byrålådor” 

Så var det dags att sortera all fakta. Vi använde då strukturen: byrålådor. I byrålådornas 
olika lådor sorterade vi in faktan i den låda där den passar bäst. Med hjälp av ordningen i 
byrålådorna skriver vi sen en faktatext om fladdermöss. 

Nästa steg blir att samla fakta själv och skriva en faktatext, med hjälp av samma struktur 
som den här ovan. 

 
 
  



 
 
Tack alla föräldrar!! 

 
 
 



 
En blöt dag på förskolan i Skabersjö 

 
 
 
 
 
 
 



 Biblioteksbesök med Ekomyran  
 

 
 



 
Knopparna i Skabersjö har fågeltema på sin skogsdag. Här har vi gjort 

kikare av toarullar och är ute på fågelspaning. Vi såg bl.a. en duva, 
blåmes, kajor och skatan. 

 



KONTAKTUPPGIFTER 
Mailadresser 
Mathilda: mathilda@skabersjoskolan.se 
Övriga ledare: fornamnefternamn@skabersjoskolan.se 

 

Rektor  
Mobil: 0734-22 04 04, 040-44 42 44 Mathilda Lindström  mathilda@skabersjoskolan.se 

 
Ekomyran    0762-688438 
Förskolan Skabersjö   0727-080444 
Skolan i Skabersjö   040-444245 

 

Förskolegrupp Ekomyran 
Maja Ebbensen (Måns)   majaebbesen@hotmail.com 
Katarina Larsson (Malte)                                       katarina_larssonx@hotmail.com  
 

Förskolegrupp Skabersjö 
Emma Anderberg (Ellen och Hugo)  emma@sqlsystems.se 
Elna Mattson (Rebecka och Gustav)  elna.mattsson@telia.com  
 
 

Skolgrupp Skabersjö 
Strövarförälder Malin Bornschein (Fred) malin.bornschein@gmail.com 
Storströvarförälder Magdalena Almén (liv)                  magdalena.almen@hotmail.com 
Storströv/lufsarförälder Myriam Martin (Malin, Wilson)  myriam.martin@med.lu.se 
Storströv/lufsarförälder Mette Alban (Mathias J, Magnus) mettealban@gmail.com 
 

 
 

     
 
 
 

 
 

Gilla vår Facebooksida och få statusuppdateringar från Ekomyran och Skabersjö.  
Sök I Ur och Skur Skabersjöskolan.(Var noga med versaler och gemener!) 


