
Hej allesammans! 

Då har det blivit dags att summera höstterminen. I 
början av terminen verkade allting återgå till det mer 
normala men nu vet vi att det inte blev så. Vi har ändå 
haft en fin termin tillsammans, trots att vi har fått avstå 
museibesök, biblioteksbesök, gemensamma 
sångsamlingar, morgonbön i kyrkan m m. Vi får ändå 
vara tacksamma att vi inte haft något stort 
coronautbrott på skolan och att undervisningen har 
kunnat flyta på - om än i något annorlunda format. 

Veckans arbete:

 Vi har arbetat i stationer med; tabellträning, schack på 
iPads, dominospel och andra mattespel. Vi har också tränat 
addition genom att spela yatzy.

 I onsdags hade de schack med David.

 På no-passet har vi arbetat med vårt djurtema. Vi har sett 
en film om lodjuret, gjort en tankekarta och sedan fyllt i fakta 
i vårt häfte om de olika rovdjuren.

 Vi har fortsatt att träna på enkryssare och tvåkryssare. Vi 
har klippt ut bokstäver, byggt ord och sedan skrivit dem i 
svenskahäftet. 

Inför terminsstart: 

Vt-21 startar tisdag 12/1 kl. 
8.00. Vi går enligt schema 
denna dag.

Stängningsdag: 

Måndag 11/1 är fritids stängt.

Utvecklingssamtal 
vt-21: 

Vårens utvecklingssamtal 
går av stapeln torsdag 4/2 
och fredag 5/2. Samtalen blir 
digitala och genomförs på 
samma sätt som i höstas. Nytt 
är att jag inför detta samtal 
har fyllt i deras omdömen i de 
olika ämnena. Jag återkommer 
med länk för tidsbokning men 
ber er redan nu att boka in 4/2 
och 5/2.
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På tisdagens temapass var det ”Skogstema” - fast inne i klassrummet.

Vi har också städat i våra bänkar och även torkat rent dem. Ett tips till er föräldrar; de älskar att 
städa med såpa för att få bort smuts - kan vara bra att veta om de inte vill städa hemma….:)

Idag har vi lyssnat på julandakt, ätit upp de sista chokladbitarna i julkalendern och sedan haft 
”Live-julkalender” med Sara och David. Även jag fick äran att dra några luckor! Bakom varje lucka 
fanns det olika uppdrag som skulle utföras enskilt eller av hela klassen. Samtidigt mumsade 
barnen på sin medhavda fika. Mycket lyckat! Tänker att ”live-julkalender” och fika i 
kombination… kan väl inte bli så mycket bättre om du frågar barnen!

__________________________________________________________________________________________

Vill avsluta med att tacka för gott samarbete under terminen som gått. Ert stöd betyder mycket för 
både mig och hela klassen. Att ni ser skolan som viktig ger barnen de allra godaste förutsättningarna i 
livet.

Nu behöver vi alla välförjänt vila och sedan ses vi 12 januari med nya krafter!

Till er alla….

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Vänliga hälsningar Sofia


