
Hej allesammans! 

Det börjar dra ihop sig mot lucia och jag börjar märka av lite nerver här och var. 
Vi övar flitigt varje dag och ser fram emot att få sjunga för er alla, på torsdag! Det 
är mycket text som ska läras in och barnen behöver därför öva ännu mer 
hemma, så att texterna sitter som berget. Tack på förhand! 

Här i skolan har vi: 

•  Övat, övat och övat på våra 
luciasånger

•  I matematiken har vi fortsatt 
med multiplikation och vi har nu 
kommit till fyrans tabell. Jag kräver 
inte att barnen ska kunna tabellerna 

nu i 2:an - vi använder oss istället av fingrarna. När vi ska lära oss vad 5 x 3 blir 
så gör vi 5-hopp, 3 gånger. Målet är att de så 
småningom ska kunna tabellerna utantill men vi 
är på god väg redan nu. 

•   I no:n arbetar vi med kroppen. Vi har läst 
fakta, diskutera, skrivit meningar och håller nu 
på med att göra planscher som visar vad 
kroppen behöver för att må bra.

•   Vi har också läst - både högt och tyst för oss själva.

•   Varje dag har vi öppnat en ny lucka på chokladkaledern men vi har även en 
kalender som hör till julberättelsen som vi läser varje dag.
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• De har också haft engelska och bild med Ylva.

__________________________________________________________________

Kanske några av er har märkt av lukten här på 28:an. Vår vaktmästare håller på 
att undersöka var det kommer ifrån och nästa vecka kommer Anticimex hit. Jag 
vet i nuläget inget mer men återkommer när jag får mer information. 

Viktigt inför nästa vecka: 

Tisdag - julpyssel i faddergrupperna
Onsdag - övning i Johannebergskyrkan. Samling kl. 07.40 på skolan (vi får 
bara vara i kyrkan fram till 8.30 och det är därför viktigt att vi kommer iväg i 
tid)
Torsdag - luciahögtid. Vi samlas kl. 07.20 i Johannebergskyrkan 
(högtiden startar kl. 08.10). Alla är varmt välkomna att vara med! Finns det 
några föräldrar som vill hjälpa till med påklädnad och dylikt, så vore det 
jättebra!

Nu önskar jag er en fin helg!
Vänliga hälsningar

Sofia


