
 

 

December 2017 
 

Hej, 

Här kommer årets sista månadsbrev! Tiden 

går rasande fort och det är snart redan dags 

för jullov. Klassen fungerar bra för det mesta. 

Barnen jobbar på flitigt och vi har oftast bra 

arbetsklimat, kul  

 

Här är lite vad vi gör i skolan: 

I so/religion har vi nu i dagarna besök av 

svenska kyrkan. De berättar, dramatiserar och 

sjunger om vad som står i bibelns gamla 

testament. I matematiken jobbar vi med 

division, multiplikation och sambanden 

mellan dessa. I No jobbar vi med ett 

kemitema där eleverna skall, mha olika tester, 

få fram vad 5 olika vita torra ämnen är. Det är 

mycket spännande! 

Under december månad, kommer vi att testa 

barnens läshastighet, Bravkod.  

 

Arbetet med veckans kompis fortgår på ett 

positivt sätt samt andra värderingsövningar. 

Vi har blivit sponsrade med ”Snällkalendrar” 

även i år. Det är olika ”Snälluppdrag” varje 

dag, mycket bra. Be gärna barnen berätta.  

 

Detta händer i december: 

4/12 – skridskor på Ale Arena. Vi åker på 

förmiddagen och äter i bamba när vi 

kommer tillbaka. Ta med hjälm, skridskor, bra 

kläder samt en liten matsäck. Om någon inte 

kan eller har möjlighet att åka skridskor, går 

de på vandring i skogen, i grupp med vuxen.  

 

Den 12 december kommer vi att få beskåda 

skolans Luciatåg och teater. Flera elever i vår 

klass (skapandeprofilare)är med, kul! Skolans 

luciatåg kommer även att, på luciadagen 

13/12, lussa för de gamla på Björkliden, fint. 

  

Måndagen den 18 december pysslar hela  

skolan och dagen efter är det julavslutning.  

Mer info om avslutningen kommer senare.  

 

Någon dag efter skolavslutningen kommer 

jag att maila hem skriftliga omdömen. Dessa 

kommer vi titta på underkommande samtal.  

  

Ha en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! 

Lena, Maggan, Anders och Maria  

 

Vi ses igen tisdagen den 9/1-2018  
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