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Hej på er! 

Nu går vi in i december månad och i 

klassrummet är vi i full gång med att pynta 

granen, ställa fram ljusstakar och skapa egna 

juldekorationer. Förra onsdagen julpysslade vi 

tillsammans med barnen i årskurs 3. Det var 

glädjande att se hur barnen samarbetade och 

hur de äldre barnen kunde stötta och hjälpa de 

yngre barnen när det behövdes.  

I svenskan har vi arbetat vidare med 

sagoskogen och många nya djur har flyttat in. 

Vi har arbetat med N, B och R och lärt oss ny 

fakta kring björnen, räven och nyckelpigan.  

I matematiken har vi arbetat vidare med 

mönster och symmetri men också med 

geometriska objekt samt antal och ordningstal 

från 1till 10. 

 

Just nu arbetar vi också med att skapa en egen 

bok med olika trivseluppdrag för att påminna 

oss hur man beter sig mot varandra och varför 

det är viktigt att vara snälla mot varandra 

samt vara rädda om vårt material. Barnen får 

ett nytt uppdrag varje vecka där de ska skriva 

av och får då möjlighet att bland annat 

utveckla pennfattning, forma bokstäver samt 

finmotorik. Det har också flyttat in en nisse i 

klassrummet som varje dag kommer att ge 

barnen olika uppdrag som vi tillsammans ska 

försöka att lösa. Varje dag under december 

kommer vi starta dagen med en samling kring 

nisses uppdrag samt läsa ett kapitel ur en 

julbok. Då Jill är fortsatt sjukskriven terminen 

ut ska alla frågor eller funderingar mailas till 

Emelie. I klassen jobbar även Jimmy och 

Linnea som också jobbar på fritids. 

Angående nya restriktioner kring COVID-19 

se Thores mail. 

Julavslutning har vi 18/12. Denna dag är det 

bra om man har varma kläder på sig då vi 

kommer att tillbringa dagen utomhus. Barnen 

slutar klockan 11:00. Alla barn hälsas 

välkomna tillbaka tisdagen den 12 januari 

2021 klockan 08:20 

Vi vill tacka för en härlig termin och ser fram 

emot ytterligare en och vill även passa på att 

önska er en: 

 

GOD JUL  

OCH 

GOTT NYTT ÅR! 

 

Önskar Emelie, Jill, 
Jimmy & Linnea 
 

 

 

 


