
  Veckoblad 49 (3 -7 december 2018) 
Veckan som gått (vecka 49) 
F har ägnat veckan åt att göra färdigt saker. Nu är det äntligen dags att ta hem första 
matteboken. Som vi längtat. Vi har dansat fritt en del, favoriten att dansa till är Jompa- 
Socker. Vi har gjort ett litet pyssel, samt pratat mycket om julen. Hör ni barnen berätta om 
Knyddror, så beror det på boken vi läser- “Kalle och glashissen”. 
1-2 Eleverna har arbetat i grupp med religion där de har parat ihop rätt bild med rätt 
begrepp till judendom, kristendom och islam. Ettorna har skrivit sagor på datorn och 
arbetat med bokstaven f, tvåorna har arbetat i Gulaboken samt skrivit en dikt eller en 
ramsa. I matematiken arbetar ettorna med att repetera addition och subtraktion inom 
talområdet 0-15, tvåorna har börjat att arbeta med division.  
3 har gjort färdigt pannband och smörknivar i slöjden. I matten har de arbetat praktiskt i 
smågrupper med att bygga modeller i skala 2:1 samt 1:2 utifrån bilder och det var inte så 
enkelt. Berättelserna som de skrivit börjar få pärmar och spiralryggar och så tränar vi 
luciasånger. I år lyssnar vi på radions julkalender “Tonje i Glimmerdalen” under 
adventstiden. 
 
4-6 har börjat skriva egna julsagor och de som vill 
kommer att få läsa upp sin saga för vald publik i 
skolan. Sedan har dekorerat sina pepparkakor 
som de kommer att visa upp till Luciakvällen. De 
har tränat på Norden och jobbat om vikingarna i 
historia. 
 
7-9 kämpade på bra med pepparkakshusen 
tisdag och torsdag, mycket florsocker gick åt och 
tålamodet tränades. På Lucia får ni se husen om 
vi lyckas få dem hela till församlingshemmet. 

  
 
 
 
 

 



 
Veckan som kommer (vecka 50)  
F-9 övar i kyrkan på måndag kl 12.00 och skoldagen slutar där, vi följer elever till bussar 
eller tillbaka till fritids. Samma sak för F-3 på onsdag. På tisdag börjar skoldagen kl 8.00 i 
kyrkan. 
1-2 läsläxa till onsdag. Ta med bibbloböckerna till skolan senast på torsdag för 
återlämning.  
6 har kartprov på Norden på tisdag, de har sina kartor att träna på. I första hand ska alla 
kunna Nordens länder och huvudstäder men träna på övriga städer, vatten och öar så 
långt som möjligt! 
4-9 tar med linnen till skolan för att lussa på torsdag och tar sedan med dem till kyrkan på 
kvällen.  
7-9 går till Folkets hus för en föreläsning tisdag kl 12.30. De som har En sekund i taget 
och/eller Geografi 7-9 hemma skall ta med dem till skolan och lämna in till dessa.  
8 prov i franska på onsdag. 
 
Idrott 
1-3 åker skridskor i isladan på onsdag morgon, skoldagen börjar där kl 8.00, ta med 
skridskor och hjälm.  
4-9 har innebandy på torsdag i motionshallen. 
 
Lucia  
Torsdag kl 18.00 inbjuds alla som vill till kyrkan för Lucia. Efteråt bjuder vi på fika och 
utställning i församlingshemmet. Varmt välkomna!  
 
Fredag  
Alla elever är lediga från skolan och fritids är stängt.  
 

Trevlig helg! 
Anja, Célia, Astrid, Carola, Johanna, Sara, Ann, Anna, Camilla, Magdalena, Anna, 

Petra, Gustav, Camilla, Daniel, Anders 
 

 

 


