
Hej allesammans! 
Så har det då blivit dags för terminens sista veckobrev. Känns faktiskt som att 
det bara var någon månad sedan jag välkomnade era barn till klass 1… Det 
måste vara så som uttrycket säger; ”När man har roligt går tiden fort”! Jag 
ser tillbaka på en termin fylld av arbete, hård träning, skratt och ibland även 
tårar. Att lära sig läsa, skriva och räkna är inte alltid det enklaste men det är 
otroligt härligt att se barnens stolthet när de upptäcker att de kan! 

Vad har vi arbetat med under veckan som gått? 

Matte: 

‣ tränat addition, subtraktion, talkompisar m m med hjälp av ”elevspel.se" 
och de som inte var klara med Vektor har arbetat med det 

‣ ritat mönster och satt ihop detta till ”1:ans mönsterbok” 

‣ tränat lägesorden på, i, ovanför, nedanför, över, framför, bakom m m genom 
att göra en lek 

‣ målat efter instruktion t ex ”Måla en röd cirkel under den blå ormen” 

‣ gjort muntliga matematiktester som är obligatoriska i år 1 (från Skolverket) 
- några har ännu inte hunnit göra detta men vi försöker få det gjort innan 
jullovet 

No: 

‣observerat och tagit kort på vårt klassträd 

‣sett på en faktafilm om vintern 

‣skrivit gemensam faktatext som handlar om vintern 
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INFORMATION: 

Måndag 18/12 : 
Vi går till Artisten 
(Musikhögskolan) för 
att se musikteatern 
”Den frusna staden”. 
Vi äter i bamba som 
vanligt.  

Onsdag 20/12: 

Skoldagen börjar kl. 
8.00 och slutar 
13.00.  
Denna dag pysslar vi 
tillsammans i 
faddergrupperna. Alla 
barn behöver ha med 
sig en ren glasburk 
(som det får plats ett 
värmeljus i). 

14.45 : 
Fritidspersonalen går 
upp till kyrkan med 
de barn som är kvar 
på fritids. 

15.00: 
Julavslutning i 
Johannebergskyrkan. 

Vi beräknar att vara 
färdiga ca 15.45 och 
då kan ni hämta era 
barn inne i kyrkan. 
Skicka sms till fritids 
om ditt barn ska följa 
med tillbaka till 
skolan efter 
avslutningen.  

http://elevspel.se


Svenska: 

‣ läst ur vår högläsningsbok ”Den magiska julstjärnan” 

‣ tränat på att beskriva bilder muntligt så detaljerat som möjligt (detta gör vi för att stimulera 
ordförrådet, det muntliga berättandet och meningsbyggnad) 

‣ tränat på att skriva ord på våra magnettavlor (särskilt fokus på att avgöra om det är en 
enkryssarvokal eller tvåkryssarvokal som hörs och därefter välja antal konsonanter) 

Övrigt: 

‣ pratat om Nobeldagen och vem Alfred Nobel var 

‣ avslutat arbetet med ”Kattsjöjungfrun och Bläckfisken” och tagit hem böckerna 

‣ tittat på 2:ornas fantastiska luciatåg och därefter pysslade vi och fikade tillsammans med 
förskoleklassen 

Vi har denna veckan även testat att arbeta stationsvis med olika svenska- och matteuppgifter. Jag 
förberedde fyra olika stationer. Vid tre av stationerna valde jag uppgifter som de kunde arbeta med 
relativt självständigt och vid den fjärde stationen placerade jag mig själv för att kunna vara med när 
de skrev ord (som jag sa) på magnettavlorna. Eftersom gruppen var så liten kunde jag stötta de som 
behövde extra hjälp med att koppla ljud till rätt bokstav. 

Vill passa på att tacka för ett gott samarbete under terminen som gått och 
önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

Vårterminen startar tisdag 9 januari kl. 9.45 i Johannebergskyrkan. 

Till sist en hälsning från veckans klassvärdar (och ett antal 
snöänglar); 
 

Hälsningar Sofia

Emma: 
”Det var roligt att göra Boken 

om mig”

Fred: 
”Det är jättekul att vara 

klassvärd”


