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Hej allesammans! 

Förra fredagen var det sol och klarblå himmel när jag 
författade veckobrevet… riktigt så ser det inte ut när jag tittar 
ut genom fönstret idag men vi får istället blicka fram emot 
advent och ljus i alla dess former!

Veckans arbete: 

 Vi har gått igenom läppbitaren ”f” och även börjat lite 
smått med ändelser. Vi har arbetat i Skrivläs, lästränat enskilt/
gruppvis och gjort bokstavsbingo (de fick tillverka egna 
eftersom skrivaren inte funkade - det var dagens utmaning 
kan jag säga!).

 På temapasset var det ”Expedition Skogen” med David och 
Johannes.

 Torsdagens idrottslektion 
bestod av olika lekar 
tillsammans med Simon.

 Vi har gjort framsidor till 
den gemensamma sagan som vi 
skrivit i halvklass. Nästa steg är att fotografera alla 
illustrationer som de gjort till sagan och sedan få in dessa i 
texten.

 Mattelektionerna har bl a handlat om siffran 9. Vi har 
arbetat i matteboken och även agerat efter en mattesaga. Alla 

Läxor: 

Läsläxa:  

Munläs sid 38-41

Idrott: 

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

Mellanmålsrutiner: 

Vi fortsätter på samma sätt 
som denna vecka: jag går med 
klassen till mellanmålet kl. 
13.20 och de barn som inte går 
på fritids stannar kvar med en 
vuxen på skolgården.

Vaccination: 

På måndag är det återigen 
dags för vaccination för de 
som fått tid av skolsköterskan 
för detta.  

Covid-19: 

På grund av den ökade 
smittspridningen ber vi er att 
INTE gå in i fritids- eller 
skolans lokaler för att lämna 
eller hämta er barn. 

Ring personalen på: 072-372 
64 24 så hjälper vi er. 
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fick olika siffror och jag läste en saga om familjen Olsson. När de hörde sin siffra skulle man ställa 
sig på stolen… det var full aktivitet i klassrummet kan jag lova!

Vi har börjat med tema ”Vilda djur i Sverige”. Vi har sett på många olika bilder och även en film 
om de fyra stora svenska rovdjuren; varg, björn, järv och lodjur. Barnen är väldigt nyfikna och 
engagerade när vi pratar om djur och jag fick höra många berättelser om både älgar, björnar och 
vargar som skymtats!

Vissa lektionspass heter ”Blandat arbete” och på dessa lektioner får barnen träna sig i att arbeta 
efter ett arbetsschema. Ibland bestämmer jag en viss ordning på de olika arbetsmomenten men 
ibland får de i uppgift att själva tänka över vad som är mest angeläget för dem att arbeta med. Det 
är inte helt lätt att leta upp rätt bok, rätt sidor och rätt papper - men de lär sig snabbt!

David har idag avslutat tema Trafik med en tipspromenad.

Veckan avslutades med ”Fredagsutmaningen” och Lilla Aktuellt.

Efterlysning: 

Har ni bilderböcker hemma som ni inte längre använder? Är de i gott skick? Vi tar gärna 
emot dem på skolan! Skicka med ditt barn eller ge till någon ur personalen när du lämnar/
hämtar ditt barn. Tack på förhand! 

/Vänliga hälsningar

 Sofia


