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sön 1 
 

mån 2                                             v.49 

tis 3 Julspel i Starrkärrs kyrka 

ons 4  

tors 5  

fre 6 Sv och matte  läxa in  

lör 7  

sön 8 
 

mån 9 Idrott                                 v.50                        

tis 10  

ons 11  

tors 12 INGEN SLÖJD 

fre 13 
Luciatåg av skapande profilen 

Sv och matte  läxa in 

lör 14  

sön 15 
 

mån 16  Idrott                                 v.51 

tis 17  

ons 18  

tors 19 Julpyssel Sv och matte  läxa in 

fre 20 Julavslutning 

lör 21  

sön 22 
 

mån 23                                             v.52 

tis 24 
  GOD JUL!! 

ons 25  

tors 26  

fre 27  

lör 28  

sön 29  

mån 30                                             v.1 

tis 31 

 

               

Hej på er!        

 

Vi hälsar vår nya rektor Pia Kjeldsen varmt 

välkommen till A F S!  

 

Nu är det åter dags att börja med 

”julmyset” i skolan. Varje dag kommer vi att 

titta på ett avsnitt av vår julkalender, prata 

om olika jultraditioner, julpyssla och baka 

lussekatter. 

  

I matten har vi nu börjat lära oss division.  

I svenskan kommer vi lägga ABC-Klubbens 

läse bok lite åt sidan och läxa nu i december 

blir i stället att läsa lite om jultraditioner 

och svara på en fråga. Man lämnar in läxan 

på fredag när man gjort klart hela häftet 

man fått hem. Gör gärna en om dagen. 

 

Torsdagen den 5 december åker vi i hyrd 

buss till Starrkärr kyrka. Där kommer vi att 

se ett julspel som handlar om julevangeliet.  

 

Fredagen den 13 december kommer 

”Skapande profilen” att lussa för oss. 

 

Torsdagen den 19 december är det 

julpyssel för hela skolan. Barnen är indelade 

i grupper från fsk- år 9.  

  

Fredagen den 20 december är det 

julavslutning i Starrkärr kyrka. Alla barnen 

samlas vid vårt klassrum kl.8.20 och sen 

åker vi med bussar upp till kyrkan. Vi åker 

sen tillbaka för en kort avslutning i vårt 

klassrum och sen äter vi tomtegröt i bamba. 

Barnen slutar ca kl.11.00.   

 

Vi önskar er en riktigt 

God Jul 

och 

Ett Gott Nytt År 

och 

njut av att vara tillsammans med nära och 

kära.     

Varmt välkomna till skolan igen den 14 jan. 

kl. 8.20. 

 

 Julhälsningar 
 Johan och Gisela 
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