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tis 1 Idrott – läxa in 

ons 2 Skogen – blå grupp 

tors 3 Slöjd – röd grupp, ny läxa 

fre 4  

lör 5  

sön 6  

mån 7                                      v.50                        

tis 8 Idrott – läxa in 

ons 9 Skogen – röd grupp 

tors 10 Slöjd – blå grupp, ny läxa 

fre 11  

lör 12  

sön 13  

mån 14                                      v.51 

tis 15 Idrott – läxan in 

ons 16  

tors 17  

fre 18 Julavslutning 

 

Hej där hemma! 

 

Nu skriver vi sista månadsbrevet detta 

år. Tiden går så fort! 

 

I förra veckan hade vi julpyssel. Vi 

brukar ha det i blandade Fsk-åk 3-

grupper men fick i dessa coronatider 

ha det klassvis. Vi hade en mysig dag 

där många fina saker gjordes.  

 

I matematiken har vi lärt oss 

additionsuppställningar med 

tiotalsövergång. Vi jobbar också med 

uppställningar i subtraktion med 

växling. Detta är svårt, så vi försöker 

nöta och träna på olika sätt, så att alla 

elever är ”med på banan”. Ni kan 

behöva stötta era barn lite extra när 

de gör dessa läxor.  

 

 

I svenskan har vi lagt mycket fokus på 

att skriva. Många har förbättrat sin 

handstil och andra har fått mer flyt i 

skrivningen. Vi jobbar även med 

Veckans ord, läsförståelse och 

Diamantjakten.  

 

I no och so fortsätter vi med ”Jordens 

och livets uppkomst” från Big Bang 

fram till forntiden. De har bl a skrivit 

fakta, målat bilder, tillverkat Trilobiter 

och kommer att grupparbeta om 

dinosaurier, kul.  

 

Vi kommer också fortsätta att arbeta 

med Barnkonventionen. Eleverna 

kommer bl a att få skriva och spela 

dockteater mm. 

 

December kommer att handla mycket 

om jul. Vi ska lära om julen, pyssla, lära 

engelska julglosor, mm. Varje dag 

kommer vi att läsa och ha lucköppning 

i vår Snällkalender. 

 

Julavslutning har vi 18/12. Denna dag 

är det bra om man har varma kläder 

på sig. Vi kommer att tillbringa dagen 

utomhus. Barnen slutar klockan 11:00. 

Vi vill tacka Er alla för en härlig termin 

och vi ser fram emot ytterligare en. 

         

Vi önskar er alla en riktigt  

GOD JUL 

och 

GOTT NYTT ÅR 
Alla barn hälsas välkomna tillbaka till 

skolan tisdagen12 januari 2021 kl.08.20. 

Lena, Agnetha och Suzanne 
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