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Vi vill börja med att tacka för de fina julklapparna. Vi hoppas att ni har haft 

en riktigt härlig julledighet. Era barn verkade väldigt nöjda med sina lov. De 

var glada och pigga när vi träffades i tisdags. Vi har haft en bra start på 

terminen. 

Ny termin betyder ofta start av nya arbetsområden. I NO har vi startat 

upp ett arbetsområde inom biologi. Vi börjar med att lära oss lite om vad 

biologi är och sedan mynnar det ut i ett arbete om hållbar utveckling. En 

pedagogisk planering kommer i nästa vecka. I SO är det geografi som gäller. Eleverna ska lära 

sig att hitta på kartan och i kartböcker. De ska även lära sig en hel del namngeografi om 

Sverige. 

I matten har vi börjat kika på hur addition och multiplikation hänger ihop. Vi kommer att gå 

vidare med division och multiplikation med stora tal. Eleverna har fått med sig en pedagogisk 

planering hem. Den bifogar vi även till detta brev och den återfinns på hemsidan som 

vanligt. I engelskan så arbetar vi på med våra böcker några veckor till innan vi ska ha ”tema 

djur”. Vi ökar också antal glosor från 10 till 15 per vecka. Det är viktigt att ni läser texten där 

hemma och översätter den.  Texten finns att lyssna på övningsmästaren på nätet. 

I svenskan arbetar vi med många moment samtidigt för att variera undervisningen. Eleverna 

läser, skriver, diskuterar och arbetar med grammatik, stavning och svåra ord. Vi har bytt 

grupperna i slöjden vilket innebär att andra halvan nu har fritids eller sovmorgon.  

Vi vill skicka ut en blänkare om att det kan bli skidåkning i Alebacken med kort varsel. 

Vanligtvis har vi en sådan idrottsdag någon gång i januari eller februari. Allt beror på 

snötillgången. Eftersom vi på våra breddgrader har snabba temperaturväxlingar brukar vi 

passa på så snart möjlighet finns. Givetvis hör vi av oss så fort det blir aktuellt. Skolan brukar 

hjälpa till att ordna med hyra av utrustning. 

Läxor till nästa vecka: 

Onsdag: Mattetabeller 

Fredag: Engelska 


