
Hej allesammans! 

Nu träder vi in i adventstid och jag tror att ljusen betyder 
extra mycket detta år med tanke på den annorlunda tid vi 
lever i. Låt oss tända ljus och blicka framåt - det blir advent 
och jul (om än i annan form) trots corona!

Veckans arbete: 

 I svenskan har vi tränat på ändelser men mest tid har vi 
ägnat åt en- och tvåkryssare; tal-tall, kal-kall. I detta 
sammanhang är det viktigt att kunna skilja på vokaler och 
konsonanter. ”Låter” vokalen som en tvåkryssare (kort a) ska 
det vara två konsonanter efter och tvärtom. Detta är 
grundregeln - sedan finns det undantag. Jag har nämnt detta 
men inte gått in på det så noga ännu.

 Vi har fotograferat och satt in alla bilder i de gemensamma 
berättelserna som vi skrivit. Nu väntar vi bara på att få ett 
fungerande nätverk så att vi kan skriva ut böckerna!

 På idrotten var det lek och dans på 
programmet.

 I onsdags hade vi julpyssel i 
faddergrupperna. Jag kan säga att det 
inte var helt enkelt att klistra 
papper och vika strutar men vi 
lyckades till slut! 

Läxor: 

Läsläxa:  

Munläs sid 42-43 (en- och 
tvåkryssare)

Skrivläxa: 

Skriv av texten i rutan på sid 
43. Skriv på det randiga 
pappret du fått med dig hem. 
Tänk på att skriva med rätt 
höjd på bokstäverna. 

Idrott: 

Idrott på torsdag, som vanligt.

Jullov: 

Vill påminna om att fritids har 
skickat ut lovlappar digitalt 
via mail. Svara gärna på detta 
så snart som möjligt så att 
fritids kan planera sin 
verksamhet. 

Böcker: 

Eftersom vi inte kan gå till 
biblioteket i dessa tider går 
det alldeles utmärkt att 
barnen tar med egna böcker 
till skolan som de kan ha som 
tystläsningsböcker. Självklart 
finns det böcker här på skolan 
men kanske har de en favorit 
hemma som de gärna vill läsa 
en extra gång!
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 På mattelektionerna har vi gått igenom och arbetat med talet 10. Vi har pratat om ”talhuset” där 
ental, tiotal och hundratal bor. Jag har förklarat att det max kan bo 9 st i varje trappuppgång och vi 
har laborerat fram och tillbaka med vad som menas med 23, 42 etc. Fråga gärna era barn hemma 
för att kolla vad de kommer ihåg och om de förstod! Vi arbetar så klart vidare med detta här i 
skolan. Vi gjorde också två olika gruppövningar för att befästa de vi gått igenom. 

MISSA INTE: FÖRELÄSNING 1 DEC KL. 19-20
Maria Dufva, kriminolog och författare till bl a “Mitt barn på nätet”, “Värsta 
bästa hälsan” och “Värsta bästa nätet” ger tisdagen 1 dec kl. 19-20 en 
föreläsning via nätet med temat: “Du och ditt mellanstadiebarn” som ni ser 
TILLSAMMANS med ert barn. Temat är mellanstadiebarns liv på nätet, 
sociala medier, spel och massa annat
Ni anmäler er via hennes hemsida www.mariadufva.se eller via instagram 
@mariadufva. Föreläsningen kostar 100kr.
Vi har önskat att bjuda hit Maria för att föreläsa på skolan, men här kommer 
denna lösning. Ni vill INTE missa detta!
Även om ditt barn inte är i mellanstadieåldern kan det vara bra att vara bra 
att se detta som förälder. 

Nu vill jag önska er alla en fridfull adventshelg!

Vänliga hälsningar 

Sofia 

https://vasaskolan.net/2020/11/missa-inte-forelasning-1-dec-kl-19-20/
http://www.mariadufva.se/

