
Hej allesammans! 
Vi har haft en fin uppstart av terminen och det 
var väldigt roligt att träffa alla barn igen! De 
verkade glada och pigga! 

Första dagen fick bli en mjukstart med 
morgonbön i Johannesbergskyrkan. Efter mat i bamba och rast fick barnen 
välja ut en dag på jullovet som de skulle illustrera och sedan berätta om för 
klasskamraterna. Säkert har några av er hört att jag hade med mig en egen 
liten assistent första skoldagen… Min yngsta dotters skola var stängd p g a 
flytt och hon fick därför följa med mig till jobbet. Hon blev väl 
omhändertagen av barnen i klassen! 

Nytt inslag i veckobreven blir barnens redogörelse av veckan. Dels är det bra 
för dem att sammanfatta vad vi arbetat med men det blir också ett bra 
tillfälle att träna på att göra meningar och hur man kan göra det på ett 
varierat sätt. 

Barnens tankar kring veckan som gått: 

Vi har haft tvärgrupper. Hos Håkan pratade vi om molekyler och på 
Madeleines station fick vi bilder som vi skulle ordna i valfri ordning. 
Nästa gång ska fortsätta med det. På musiken lärde vi oss en ny sång och 
lärde oss om även om notvärden. Vi klappade också olika takter.  
Vi har fått matteböcker. 
Idag har vi arbetat med ”Boken om mig”. 
På gympan körde vi killerball och ”sten-sax-påse-jage”. 
Vi har börjat läsa ur en ny bok som heter ”Doktor Proktors pruttpulver” 
och den är jätterolig. 
Vi har läst ord och skrivit dem på ett papper. 
Den här veckan har vi börjat med att klassvärdarna är extra ansvariga 
för att det inte ska finnas några leksaker kvar på gården när det har ringt 
in.  
Vi har lärt oss mycket om matematik. 
Vi har läst mer och kan nu läsa lite bättre.  
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INFORMATION: 

Onsdag 17/1: 
Skridskodag på 
Isdala. För mer 
info se särskilt 
utskick.  

Läxor: 
1. Läsa sid 44-46 

i Munläs. 
2. Matteläxa -öva 

addition. Talen 
på pappret 
ska göras vid 
fyra olika 
tillfällen - ni 
fyller själva i 
de olika 
dagarna. Det 
är bra om ni 
även ”förhör” 
dem muntligt 
så att de 
automatiserar 
addition 0-10. 
De kan också 
förhöra sig 
själva. Kolla 
gärna igenom 
svaren så att 
de inte övar in 
fel svar. 



Övrig information: 

Jag bifogar särskild information kring onsdagens skridskoåkning och det finns även 
ett dokument bifogat som handlar om fritids arbete under kommande termin. Läs 
detta! 
Vi har (återigen) haft mycket strul med vår mailserver. I måndags installerade vi 
nytt mailprogram och radera det gamla. Det skulle vi inte gjort… Till viss del 
verkar min webmail ha fungerat men om någon inte fått svar från mig vet ni nu 
vad det beror på. Det sägs att allt ska fungera som vanligt nästa vecka… 

Till sist en hälsning från veckans klassvärdar; 

Önskar er alla en riktgt trevlig helg! 
Hälsningar Sofia

Valeria: 
”Vi har fått nya matteböcker”

Ella: 
”Det var jätteroligt att få nya 

matteböcker”


