
Hej allesammans! 

Idag möttes jag av ett helt gäng tomtenissar, 
pepparkakor, lucior och tärnor - det var nästan svårt att 
känna igenom dem vid en första anblick. Härligt med ett 
helt luciatåg på plats i skolbänkarna! 

Terminen börjar gå mot sitt slut och det är snart dags för 
jullov och förhoppningsvis återhämtning. Det är svårt att 
förstå att en hel terminen har passerat sedan barnen i 
augusti satt i sina bänkar som nyblivna 1:or! Jag får 
stämma in i sången som vi alltid sjunger vid skoldagens 
slut; ”Tänk vad mycket vi gjort, och vad tiden gått fort…."

Veckans arbete:

 På fonomixpassen har vi gått igenom bokstaven 
”å” (rundmunnen) och arbetat med detta ljud på olika 
sätt. Parallellt med detta har vi också pratat om 
enkryssare (lång vokal) och tvåkryssare (kort vokal). Jag 
har sagt olika ord som de ska skriva ner och dessutom 
markera vokalen (är det ett kryss eller två kryss?) och 
därefter hur många konsonanter som följer på vokalen. 

 I matten har vi fortsatt med talet 10. Vi har också 
tränat addition genom att spela yatzy. På gårdagens 
mattelektion arbetade de stationsvis med; tabellträning, 

Läxor: 

Nu tar vi jullov från läxorna 
men passa gärna på att läsa 
mycket tillsammans med era 
barn under jullovet! 

Idrott: 

Idrott på torsdag, som vanligt.

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.

VECKOBREV 50 
 Klass 1 Vasaskolan



schack (en app på våra iPads), dominospel och andra mattespel. 

 På tisdagens temapass hade de ”Naturfynd” med Madeleine och Ulla.

 Vi har fortsatt att prata om våra svenska djur. Vi såg bl a en film om björnen, skrev en 
tankekarta om det vi lärt oss och arbetade sedan med ett faktahäfte som handlade om de 
fyra rovdjuren; järv, lov, björn och varg.

 Vi har nu äntligen satt ihop berättelserna som vi skrivit i grupper och idag har de fått ta 
med dem hem. Nu är kvällens gonatt-saga räddad!

 På idrottslektionerna ägnade de sig åt olika former av bollekar.

Vi har pratat om Alfred Nobel och även sett en kort faktafilm om bakgrunden till 
Nobeldagen.

______________________________________________________________________ 

Om allting varit som vanligt hade vi idag befunnit oss i Johannesbergskyrkan och varit med 
om en stämningsfull luciahögtid istället fick eleverna se sina pedagoger klättra ut genom 
fönstret och ut på balkongen…. Eftersom vi inte hade något vanligt lussetåg fick det istället 
bli personal-lussetåg!

Önskar er alla riktigt fin luciahelg! 

Vänliga hälsningar Sofia


