
Hej allesammans! 
Det kändes extra stämningsfullt att få inleda fredagen med gemensam 
adventsgudstjänst och på så sätt officiellt inleda advents- och jultiden! Eller 
några av er har kanske, liksom jag, smygstartat med adventsljusstakar och 
adventsstjärnor i fönstren…  

Vi har fortsatt att träna matte med hjälp av Vektor och i onsdags var vår 
speciallärare, Cecilia, inne i klassen för att se hur långt barnen kommit i sitt 
arbete med appen. Hon var med när vi startade upp arbetet och blev glatt 
överraskad över hur mycket barnen har utvecklats i sitt mattetänk och hur de 
klarar av matteuppgifter som man själv tycker ser knepiga ut. Eftersom de 
allra flesta nu har gjort sina 40 gånger (de som varit sjuka och missat 
tillfällen får ta igen detta i veckan som kommer) blir det ”Vektorfest” på 

tisdag. Vi firar att vi nu har kämpat och slitit och därmed 
blivit bättre på matematik! På tisdag får barnen därför ta 
med sig en egen liten fika + saft/festis till skolan som vi 
mumsar på under tiden som vi (förhoppningsvis) ser på 
”Mio min Mio”. Skulle man glömma, eller inte har möjlighet 
att fixa fika, så finns det något att få här på skolan. 

Under veckan som gått har vi tränat på ändelserna -ar, -er 
och -t (se läsläxan) och barnen hänger med riktigt bra. Vi fortsätter att träna 
på detta nästa vecka och lägger även till enkryssare och tvåkryssare (lång och 
kort vokal) och tränar på ord som; mat-matt, fat-fatt, mät-mätt.  

Om det någon som inte lämnat in fritidslappen ang jullovet så ber vi er göra 
det snarast.  

Hälsningar Sofia och veckans klassvärdar: 
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INFORMATION: 

Läxor: 

Läsläxa: 
Läs sidorna 40-43 i 

Munläs 

Skrivläxa (”frivillig”): 
Skriv av texten i 

rutan längst ner på 
sid 43 i Munläs. 

OBS! 
När det gäller 

skrivläxan tänker 
jag så här: 

Om det flyter på 
bra med läsningen 

så ska ditt barn 
göra skrivläxan men 
om du/ni känner att 
ni istället behöver 

prioritera läsningen 
så skippar ni 

skrivläxan. Läsläxan 
är i nuläget 
viktigare än 
skrivläxan.   

_________________ 

Tisdag 5/12: 
Ta med fika till 

Vektorfesten. För att 
det inte ska bli 

alltför mycket av 
det goda ber vi er 

att begränsa 
mängden som ni 

skickar med barnen.  

Andia: 
”Vi har adventsljusstakar och 

ljus i klassrummet” 

Miriam: 
”Det är roligt att vara 

klassvärd” 


