
Hej allesammans! 
Vi närmar oss nu terminsavslut med stormsteg och det märks att en del av 
barnen är trötta. Försök att hålla rutinerna så gott det går så att era barn 
orkar med skolarbetet. Vi kör hårt ända in i jullovet! 

Vi inledde veckan 
med två 
halvklasspass där 
vi använde våra 
magnettavlor för 
att skriva ord med 
bokstäver och 
munbilder (se 
bilden till 
vänster). Barnen 
arbetar två och 
två och får 
tillsammans 
resonera sig fram 
till rätt stavning 

av ordet jag säger och sedan lägga ordet på magnettavlan. Vi har tränat på 
att gå från en-kryssarvokal till två-kryssarvokal (ras - rast, ris-risk). Under 
veckan har vi också arbetar med luringarna; men, min, sin, kan, man och 
men. Dessa ord stavas med en konsonant trots att vokalen är en två-
kryssare, därav namnet ”luring”.  

En vecka går fort men vi har även hunnit med att läsa ut ”Munken och Kulan 
- degen jäser över”, haft sångsamling, arbetat i tvärgrupper med musik/
matte/samarbetsövningar och fortsatt med våra illustrationer av 
”Kattsjöjungfrun och Bläckfisken”. I matematiken har vi arbetat med 
matematik på iPad (elevspel.se) eftersom det var några stycken som hade 
pass kvar att göra på Vektor. Vi har också ramsräknat, lagt siffror och tal på 
100-duken och barnen har även tränat på att se mönster som jag lagt framför 
dem. Det är spännande att höra deras resonemang! 

Höll precis på att glömma veckans höjdpunkt… Vektor-festen, där vi såg ”Mio 
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INFORMATION: 

Nu tar vi jullov från 
läxorna men fortsätt 
gärna att repetera i 

Munläs (eller läs 
andra böcker) under 
kommande veckor. 

Det är viktigt att 
barnen får läsa även 

under jullovet.  

Onsdag: 
2:ornas luciatåg i 

Johannesbergskyrk-
an kl. 8.10. Fritids går 

kl. 7.50 från skolan 
med de barn som är 
här. Ni som inte har 

morgonfritids lämnar 
ert barn i kyrkan kl. 

8.00. Extra viktigt att 
alla är i tid denna 

dag så att man inte 
droppar in när 

luciatåget har börjat. 

OBS! 
Meddela fritids om 
ditt barn ska vara på 

fritids efter 
julavslutningen i 

kyrkan, onsdag 20/12. 

http://elevspel.se


min Mio” och mumsade på medhavd fika. Så här tyckte barnen om filmen; 

- den var bra och man fick lära sig mycket saker 
- det som var dåligt var att riddare Kato hade jättetjocka ögonbryn 
- den var jätterolig 
- den bästa filmen på hela jorden 
- den var okej 
- den var rolig när vakterna blev rädda för Mio som var osynlig 
- den var rolig och spännande men det var allra mest läskigt var när Mio satte svärdet i Katos hjärta 
- det var häftigt att Mio hade ett guldsvärd 
- den var bra 
- den var läskig när det började handla om riddare Katos borg men annars var den härlig 
- det var jätteläskigt när Mio satte svärdet i Katos hjärta och han blev till sten 

Hälsningar Sofia och veckans klassvärdar: 

Dylan: 
”Det är kul att jobba med 

elevspel.se" 
Freja: 

”Det är kul i skolan!"

http://elevspel.se
http://elevspel.se

