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Hej allesammans! 

Efter en gråmulen och blåsig vecka känns 
det välkommet med sol och blå himmel 
över Göteborg! Tänk att det t o m kom 
några snöflingor under gårdagen - härligt!

Veckans arbete: 

 På fonomixen har vi pratat om ändelserna - ar, - er, -a och -
t. Vi har pratat om att man utgår från ordets grundform och 
sedan lägger till olika ändelser/svansar. Eftersom många tycker 
att detta är knepigt väljer jag att inte lägga till fler ändelser 
nästa vecka - istället blir det repetition för att befästa. Vi har 
också haft diktamen, ordbingo och pratat om att skriva 
bokstäverna med rätt höjd.

 Efter önskemål från barnen har vi nu bytt platser i 
klassrummet och alla sitter med näsan mot tavlan. Man 
glömmer så lätt att det kan vara så spännande med nya 
platser!

 På no-lektionerna har vi 
fortsatt med tema ”Djur i 
Sverige”. Vi har läst fakta om 
lodjuret och skrivit av några 
meningar från tavlan. Vi har 
också sett en film om 
Sveriges fem farligaste djur. 
Fråga gärna barnen om vilka 
djur det handlade om . Jag kan säga att jag hade inte själv 
gissat på alla de som fanns med på listan!

 Förra veckan avslutade David trafiktemat och denna vecka 
har klassen istället arbetat med livet förr och nu. 

Läxor: 

Läsläxa:  

Repetera förra veckans läsläxa 
i Munläs; sid 38-41. Om 
läsningen flyter på repeterar 
man ”gamla” läsläxor i Munläs 
eller läser en annan valfri bok. 
Skriv upp vad ni läst på 
läsprotokollet.

Idrott: 

På torsdag är det idrott som 
vanligt. Ta med idrottskläder, 
gympaskor, handduk, tvål och 
hänglås.

Mellanmålsrutiner: 

Vi fortsätter på samma sätt 
kommande veckor. Jag 
meddelar er om/när det blir 
ändringar.

Julpyssel: 

På onsdag är det advents- och 
julpyssel på 28:an. Vi börjar 
och slutar i vanlig tid - 13.30. 
Denna dag går vi inte till 
bamba - mellanmålet blir 
istället korvgrillning på Stora 
Gården.
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 I matten har vi fortsatt att arbeta med addition och subtraktion samt talet 9.

Information från skolledningen:

Vi vill bara kort informera er om att vi nu har elever på skolan med konstaterad Covid 19 (högstadiet).
Därför vill vi påminna om att det är viktigt att era barn är hemma då de är sjuka samt uppmana er att 
de testas för Covid 19.
Visar det sig att testet är positivt påminner vi om att man skickar ett mail eller ringer till någon i 
skolledningen, då de i sin tur, enligt direktiv, tar kontakt med smittskyddsläkaren.
De rekommendationer och direktiv skolan får från smittskyddsläkaren är dom vi sedan följer.

 

Nu får vi blicka fram emot advent även om vi lever i en 
konstig tid! På veckans morgonböner har vi pratat om att bry 
sig om varandra och att tänka extra mycket på de som är 
ensamma i denna tid. Kanske kan barnen ringa ett extra samtal 
eller skicka en teckning till mormor, farfar eller någon annan 
som just nu är extra ensam!

Vänliga hälsningar 

Sofia 


