
 

december 2017 
 

fre 1 

Matteläxan lämnas in  

Julpyssel i familjegrupper fsk-

låg. 

lör 2  

sön 3 
 

mån 4 

Läxa :Mattekalender varje dag. 

Se häfte månd.-fred                                      

Skridskoåkning. Buss avgår kl. 

8.30                                          
                                           v.49                          

tis 5  

ons 6 Idrott  

tors 7  

fre 8 Suzanne tjänstledig 

lör 9  

sön 10 
 

mån 11 

 Läxa :Mattekalender varje dag. 

Se häfte  månd.-fred.                                           

                                            v.50 

tis 12 Luciatåg av skapande profilen. 

ons 13 Idrott 

tors 14  

fre 15  

lör 16  

sön 17 
 

mån 18 
Julpyssel för hela skolan.                                            

                                         v.51 

tis 19 

 

Julavslutning i Starrkärr kyrka 

Buss avgår 8.30 Barnen slutar 

ca.11.00  efter julgröten i bamba. 

ons 20  

tors 21  

fre 22  

lör 23  

sön 24 

                 
 

 

 

 

 

 

 Hej därhemma i stugorna!  

     
 

Nu är det åter dags att börja med det stora 

”julmyset” i skolan Vi kommer vi att tända ljus och 

läsa en saga vid granen varje dag. Det blir också en 

julkalender med uppdrag till varje barn. Vi har 

bakat pepparkakor och lussebullar där barnen har 

tränat på enheterna dl och l samt begreppen hälften 

och dubbelt.  

 

Varje dag kommer vi att ha en ”julmattekalender” 

Det blir en problemlösningsuppgift som barnen 

löser hemma. I skolan följer vi upp vilka strategier 

barnen har använt. 

            Det här händer i december: 

Fredagen den 1 december kommer vi julpyssla i 

olika stationer. Barnen är indelade i sina 

familjegrupper fsk-3.  

Måndagen den 4 december åker vi till Ale arena 

för att åka skridskor kl.8.30. Barnen skall ha med 

sig hjälm, skridskor och vantar. Vi rekommenderar 

även halsskydd. Eleverna får gärna ha med sig en 

liten fika. Du som förälder är varmt välkommen att 

hjälpa till att knyta skridskor. 

 

Fredagen den 8 december är jag tjänstledig. Då 

blir det fotboll i Paris med familjen över helgen.  

Tisdagen den 12 december kommer ”Skapande 

profilen” att lussa för oss. 

Måndagen den 18 december är det julpyssel för 

hela skolan. Barnen är indelade i grupper från fsk- 

år 9. 

Tisdagen den 19 december är det skolavslutning i 

Starrkärr kyrka. Vi åker buss till kyrkan kl.8.30. 

Efter kyrkan har vi en kort samling i klassrummet 

innan det är dags för den traditionella julgröten. Vi 

slutar ca kl.11.00. Mer info kommer i Ingvalds 

julbrev. 

 

Vi vill tacka elever och föräldrar för en rolig och 

innehållsrik termin!  

Alla barn hälsas välkomna tillbaka till skolan  

tisdagen den 9 januari kl.8.30.  

Från oss alla till      Er alla. 

en riktigt God Jul! Önskar vi i år 1!  
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