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mån 1                                        v.5 

tis 2 Idrott + läxa in 

ons 3 Skogen – blå gr. 

tors 4 Slöjd – röd gr. + ny läxa 

fre 5  

lör 6  

sön 7  

mån 8                                        v.6 

tis 9 

Idrottsdag åk 2 med 

längdskidåkning i 

Dammekärr. Läxa in. 

ons 10 Skogen röd gr. 

tors 11 Slöjd blå gr. ny läxa till v.8 

fre 12 Kärlekstemadag  

lör 13  

sön 14  

mån 15 Sportlov                         v.7 

tis 16 Sportlov 

ons 17 Sportlov 

tors 18 Sportlov 

fre 19 Sportlov 

lör 20  

sön 21  

mån 22                                        v.8 

tis 23 Idrott + läxa in 

ons 24 Skogen blå gr. 

tors 25 Slöjd röd gr. + ny läxa 

fre 26  

lör 27  

sön 28  

 

 

 

 

 

 

 

Hej!  

Äntligen lite vinter! Så kul att backen är 

igång och ger möjlighet till skid- och 

pulkaåkning.  

 

Det är skönt att vara tillbaka och allt 

verkar ha gått bra både för barnen och 

mig, härligt! 

 

Nästa tisdag, den 9/2, har idrottslärarna 

bokat in oss på längdskidåkning i 

Dammekärr, så roligt! Vi får låna utrustning 

där men har du egen längdutrustning får 

du gärna ta med den. Vi äter lunch i 

bamba när vi kommer tillbaka men ta 

med något litet mellanmål och vatten.  

 

Fredag innan sportlovet har vi tema 

”Kärlek” i klassen. Vi skriver dikter, målar, 

samtalar och ser film.  

 

Sedan är det dags för sportlov. Hoppas 

hoppas vintern håller i sig !!! 

 

Under februari arbetar vi bl a med: 

Ma – Vi kommer fortsätta med klockan 

och multiplikationstabellerna 2, 5 och 10 

ett tag. 

So/No – Året, årstider och väder. Vi 

kommer också att börja jobba med 

kroppen. 

 

Vårt kapprum har blivit betydligt bättre 

sedan alla fick ytterligare en låda att ha 

sina saker i. Dock behöver barnen 

verkligen ha varma kläder på skolan samt 

ombyteskläder nu när det är vinter. Det 

finns inga lånekläder att tillgå utan man 

behöver ha egna. 

 

Vi planerar för digitala utvecklingssamtal 

efter sportlovet.  

 

 

 
  Vinterhälsningar 

                 Pedagogerna i 2:an 

 

 

 

 

 

         


