
Hej allesammans! 

Vi har haft ett stort manfall i elevskaran men vi hoppas att de 
snart kryar på sig. Corona ställer till det på många sätt men 
tack att ni respekterar restriktionerna. Vi får göra vårt bästa 
för att de som är sjuka ska missa så lite som möjligt.

Veckans arbete: 

 I fonomixen har vi arbetat med ändelser men största delen 
av lektionerna har vi ägnat åt en- och tvåkryssare. Vi har bl a 
skrivit ord på våra små magnettavlor och de har sedan fått 
markera vokalen (är det en enkryssare eller tvåkryssare?) och 
hur många konsonanter följer då? De börjar nu förstå hur det 
hänger ihop men denna träning fortsätter vi med framåt.

 På mattelektionerna har talet 10 varit i fokus. Vi har gjort 
olika former av gruppövningar och 
spelat olika typer av mattespel t ex 
yatzy. Det är inte helt lätt att förstå 
vad som menas med ”kåk” och att 
addera prickarna på alla tärningarna. 
Vi har också arbetat med ”Talhuset” - 
ental, tiotal och hundratal bor i olika 
uppgångar och de kan max vara 9 st i 

varje trappuppgång. Vi har laborerat fram och tillbaka med 
entalen och tiotalen och barnen blev nästan paffa när de 
(nästan utan att tänka på det) skrev det höga talet 99; ”Oj, nu 
skrev vi ett jättehögt tal” sa en av barnen och fnissade…. 

Läxor: 

Läsläxa:  

Munläs sid 44-46 (bokstaven 
”å”)

Skrivläxa: 

Skriva av meningarna i rutan 
på sid 46 i Munläs. Skriv på 
det randiga pappret. Skriv 
tydligt och med rätt höjd på 
bokstäverna. 

Idrott: 

Idrott på torsdag, som vanligt.

Lucia: 

I år blir det inget vanligt 
luciatåg men vi försöker ändå 
göra denna dag så mysig som 
möjligt. Skolan bjuder på 
lussefika! Barnen får gärna 
komma klädda som lucia, 
tärna, jultomte eller annan 
julfigur! 

Julavslutning: 

Terminens sista skoldag är 
fredag 18/12. Vi börjar kl. 
8.00 och slutar ca kl. 12.00. 
Därefter tar fritids vid. Vi 
försöker göra julavslutningen 
så bra som möjligt, även om vi 
inte kan vara i Vasakyrkan.
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Härligt att få vara med om detta! 

 På tisdagens temapass hade klassen Katarina (vikarie på 28:an fram till jul) och ägnade sig då åt 
elevpsel.se och blandade uppgifter. 

I övrigt har det haft engelska (tränat på månaderna), so-tema ”Förr i tiden”, idrott med Simon, 
fredagsutmaningen med David och sist på veckan ”Lilla Aktuellt”. 

Till sist: 

Vid sjukdom ska ert barn frånvaroanmälas VARJE dag senast kl. 7.45. Detta för 
att jag ska hinna kolla upp vilka som är borta, innan lektionerna drar igång. 

Tack på förhand!

Önskar er en fin helg! 

Vänliga hälsningar 

Sofia 

http://elevpsel.se

