
 

januari 2022 
 

mån 10                                               v.2                        

tis 11  

ons 12 Skolstart 

tors 13 Idrott 

fre 14  

lör 15  

sön 16  

mån 17 
  Läxa in+ ny läxa                                           

v.3 

tis 18  

ons 19  

tors 20 Idrott 

fre 21  

lör 22  

sön 23  

mån 24 
      Läxa in + ny läxa                                    

v.4 

tis 25  

ons 26  

tors 27 Idrott 

fre 28  

lör 29  

sön 30  

mån 31 
         Läxa in + ny läxa                                   

v.5 
 

 

Hej! 

Då är det dags för skolstart 2022. 

Hoppas att ni har haft en skön 

julledighet och att ni har fått vara 

friska. Vi startar upp med att arbeta 

med division, vokalen e och vilka 

strategier djur har för att klara 

vintern. 

Läxan kommer att delas ut på 

måndagar. Man kan lämna in läxan 

antingen fredag eller senast på 

måndagen efter att man fått den. 

Det kan finnas elever som tycker att 

det är skönt att lämna in läxan innan 

helgen därför börjar jag fråga efter 

den på fredagar från och med nu. För 

de elever som inte är klara med läxan 

än så kan min fråga fungera som 

påminnelse om att göra klart.  

Vi kommer med tanke på ökad 

smittspridning av covid-19 försöka 

att arbeta så mycket som möjligt i 

halvklass/mindre grupper för att 

minska trängsel. Och jag kommer 

tyvärr bara kunna erbjuda 

utvecklingssamtal via Teams för er 

som inte haft samtal än.  

 

Att tänka på inför uppstart:  

Eleverna behöver ha namnade 

extrakläder, samt bra ”lek-skor” och 

ytterkläder på skolan. Vi är ute varje 

dag oavsett väder. Hämtning och 

lämning sker i största möjliga 

utsträckning vid grinden. Vid behov 

är det max en vårdnadshavare som 

får komma in på skolan. Är ditt barn 

sjukt så glöm inte att anmäla på 

skola24 samt att ni ringer fritids. 

 

Vi ser fram mot den här terminen 

tillsammans med era barn! 
 

Hälsningar Elin och Agnetha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


