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lör 1  

sön 2  

mån 3 

Matteläxa ”Mattebageriet”  Se 

häfte                                                

                                            

v.49                          

tis 4 Julspel i Starrkärr kyrka 

ons 5 
Julpyssel i familjegrupper fsk-

3 

Ingen idrott  

tors 6 Slöjd  

fre 7 Matteläxan lämnas in  

lör 8  

sön 9 
 

mån 10 

Matteläxa ”Mattebageriet”   Se 

häfte                                                

                     

                                          v.50 

tis 11  

ons 12 Idrott  

tors 13 
Luciatåg av skapande 

profilen.        Ingen slöjd 

fre 14 Matteläxan lämnas in 

lör 15  

sön 16 
 

mån 17 

Matteläxa ”Mattebageriet”   Se 

häfte                                                                                              
                                   

v.51 

tis 18 

 

Julpyssel . Jättebra om ni 

skickar med en mindre  

glasburk med lock ,tack ! 

(Gärna namnad) 

ons 19 
Skolavslutning i Starrkärr 

kyrka. Buss avgår kl.8.30 

tors 20  

fre 21  

lör 22  

sön 23  

mån 24 
                                                
                                                    

                                  v.52 

tis 25  

ons 26  

tors 27  

fre 28  

lör 29  

sön 30  

                 Hej på er ! 

Nu är det åter dags att börja med ”julmyset” i 

skolan Varje dag kommer vi att lyssna på en saga 

och prata om olika jultraditioner. I december börjar 

också det stora julbaket. Då är det dags att baka 

pepparkakor och lussebullar, då får vi möjlighet att 

träna multiplikation och division samt enheterna dl 

och l . 

 

I skolan har vi arbetat med att barnen skall skapa en 

medvetenhet hur man kan lära sig att vara 

källkritisk. Det är viktigt att eleverna redan från 

tidig ålder vet hur man kan granska en källa och 

våga ifrågasätta. Vi ser på filmer om källkritik och 

lär oss att allt är inte sant som står på internet. 

Barnen granskar fakta och jämför ex film och 

böcker genom att lära sig att alltid ställa frågor ex: 
”Vem står bakom informationen? Är det någon du 

kan lita på? Vad står det? Är det fakta eller bara 

tyckande? När skrevs det? Är sidan väldigt 

gammal? Varförskrevs det? För att roa? Sprida 

åsikter eller fakta? Reklam är det för att någon vill 

tjäna pengar ? Hur hittade du dit? Källa: UR 

Skola. Vi kommer att arbeta med oliks materiel ex 

”Bamse och källkritik”samt ”Nosa på nätet” 

 

Tisdagen den 4 december åker vi i hyrd buss till 

Starrkärr kyrka. Där kommer vi att se ett julspel 

som handlar om julevangeliet. 

Torsdagen den 13 december kommer ”Skapande 

profilen” att lussa för oss. 

Tisdagen den 18 december är det julpyssel för hela 

skolan. Barnen är indelade i grupper från fsk- år 9. 

 

Onsdagen 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.  

 
Vi vill tacka elever och föräldrar för en rolig och 

innehållsrik termin!  

Alla barn hälsas välkomna tillbaka till skolan  

tisdagen den 8 januari kl.8.30.  

Vi vill tacka elever och föräldrar för en rolig och 

innehållsrik termin!  

Från oss alla till      Er alla. 

en riktigt God Jul och Gott nytt år ! 

Önskar vi i år 2 
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