
Vecka 51 Åk 3 Pingviner
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30

Matte/slöjd 
Favoritsidor/

efterstygn

Idrott (på IP) 
med Mathias 

Skridsko-
åkning

SO 
Julen 

Julmys 

💕
Julskridsko-

disco

9.15

Slöjd/matte 
Efterstygn/
Favoritsidor

Matte 
Multiplikation 

med 
uppställning

Dans kring 
granen/

musik med 
Elin

på IP!

10.00 R A S T                 

10.30

Svenska 
Veckans ord

Bild/SO 
Sigurd 

drakdödaren

Svenska 
Nyckeln till 

skatten

Julmys 

💕

Eleverna 
slutar efter 
lunch 12:00.

11.30  L U N C H   +   R A S T

12.30
 SO 
Värderings-

övning 

Genrep 
inför julfest i 

kyrkan

NO 
Programmering 

Idrott (inne) 
med Maathias 

Julbord GOD JUL!

13.15


13:30


14.00

Engelska 
Pick a colour 

Idrott (ute) 
med Maathias 

Lekar
14.15 (kören 14:30)

LÄXOR
Måndag Tisdag 

Matte
Tränaruta s. 

136

Onsdag
Svenska
Nyckeln till 
skatten kap 
14 + läxbok 

s. 16

Torsdag Fredag 

Ombyte 15 min



Vecka 51 Åk 3 Pingviner
Skridskoåkning på idrotten 
Vi kommer att åka skridskor på IP tisdag 18 december. Har man egna skridskor och 
hjälm får man gärna ta med. Ifall man inte har utrustning så har skolan hjälmar och 
skridskor att låna. Det är inte tillåtet att åka utan hjälm. Det finns begränsat antal 
hjälmar så ifall man har en hjälm men inga skridskor så ta med hjälmen så kan du 
låna skridskor. Barnen kan lämnas direkt vid IP kl. 8.30 (vänta gärna där med era 
barn tills en vuxen från skolan är på plats) eller för de som är på skolan så går 
vi kl. 8.00. Vi kommer att åka skridskor mellan ca. 8.30 - 9.30, sen går vi 
tillsammans tillbaka till skolan så att vi är tillbaka till lektionen som börjar 10.30. 
Det finns också möjlighet till ombyte och dusch vid IP.   /Mathias 

Julfest 
Julfesten för pingvinerna hålls tisdag 18.12 kl 17:30-18:30 i Mariefreds kyrka. 
Pingvinerna kommer då uppträda med luciaprogrammet, och behöver då ha med 
sig sina kläder till festen. Kom gärna färdigt ombytta! Eleverna får ha med sig två 
vuxna per barn. :) 

Sista skoldagarna 
Sista skoldagarna blir lite annorlunda. På torsdag är det dans kring granen, men 
även julmys i klassen. Eleverna har önskat att få ta med gosedjur, och det får de 
göra på torsdagen. Ett gosedjur på var, inga jättestora, utan gärna såna som ryms i 
en påse eller i väskan!  

På fredagen är vi inbjudna till IP på julskridskodisco! Här gäller samma som på 
tisdagen - ifall barnen har egna skidskor och hjälm får man gärna ta med, annars 
finns det att låna. Vi träffas vid skolan 8:30 och går sen tillsammans till IP, var vi 
spenderar förmiddagen tillsammans med andra elever i åk F-3. Eleverna får ta med 
en liten ”mellis”, och den här gången tänkte vi faktiskt tillåta att eleverna får ta 
med några kex eller nån bulle och saft. Naturligtvis är macka eller frukt också okej! 
Inte godis eller chips, och inga ”hela” paket, utan ändå sansade mängder tänkta 
för ett barn, med tanke på att vi äter lunch kl. 11:30. Dagen avslutas sen efter 
lunch kl. 12. 

Vårterminen 
Vårterminen börjar tisdag 8 januari 8:30. 

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år! 
Cindy & Gaurav


