
Veckorna rusar iväg och vi är snart framme vid första 
advent. I år är det vi som står för luciatåget. Vi kommer 
under veckan att bestämma vilka som ska vara vad i tåget så 
ni vet vad just ert barn behöver. Vi kommer ha luciatåget i 
skolan den 13e december, men ni föräldrar är välkomna till 
kyrkan på årets julfest som hålls tisdagen den 20 december 
kl 17.30. 

På fredag har vi adventssamling i kyrkan kl 8.50-9.20. Vi ses 
som vanligt i skolan kl 8.30. 

På måndag börjar vi med extra läsning där jag och Sara 
utmanar eleverna om vilka som kan läsa mest hemma fram 
till jul. Vi eller eleverna? Vi kommer varje morgon att räkna 
ihop hur många sidor vi läst. Det gäller att läsa böcker som 
är anpassade efter ens läskunskap. De kan alltså inte läsa 
korta böcker som endast har några få meningar på varje 
sida. Utan boken ska vara anpassad efter deras nivå. Vi 
avslutar utmaningen den 18e december. Vi kom överens om 
att de som förlorar bjuder vinnarna på fika den 21 december. 

På torsdag har vi ingen idrott inne då gympasalen är bokad. 
Istället kommer Linda ha teori med klassen om 
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Veckans kom ihåg: 

Måndag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch.  

Tisdag: 

Onsdag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch. 

Torsdag: 
Idrott inne: Teori 

inget ombyte. 

Fredag: 
Adventssamling i 

kyrkan 



allemansrätten i klassrummet. Inget ombyte med denna dag. 

Årets vinterexpeditioner går av stapeln tors den 8e december. Information ligger 
på Björnarnas hemsida. 

Läxhjälp 
Nu har åk 3-6 tillgång till läxhjälp på Eftis med Almira varje skoldag mellan kl. 
15-16. 

Björnarna är väldigt sugna på klassfest, jag bollar detta vidare till er föräldrar 
(kanske klassföräldrarna?) att fixa med då det sker utanför skoltid. Väldigt rolig 
ide från klassen! 

Jag påminner om att man är hemma om man har förkylningssymtom så som 
halsont, snuva, huvudvärk eller är allmänt hängig. 
Jag påminner om vikten att hämta hem skolböcker och jobba ikapp om man varit/
är sjuk. Är man hemma några dagar hamnar man snabbt efter i svenskan och 
matematiken och hänger inte med på lektionerna när man kommer tillbaka. 
Missar man tre mattelektioner, missar man tre delkapitel som är 12 sidor 
sammanlagt. Det kan man inte jobba ikapp i skolan, utan man måste ta hem och 
räkna.  

Fredag den andra december stänger fritids och förskolan kl 15.30 på grund av 
personalens julfest. 

Hälsningar på fritids: 
För att vi på fritids ska kunna planera verksamheten för jullovet måste ni anmäla 
ert behov av barnomsorg. Er anmälan är även viktig för att vi ska kunna hantera 
personalens önskemål om ledighet under jul-nyår.  

Se mer information och anmäl er här: https://forms.gle/AHgnswyhKZ4TfBzs8 
Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg.  
Sista anmälningsdagen är måndagen den 21 november 2022.  

Viktiga datum:  
20 december julfest i kyrkan kl 17.30. 
Jullov 22december - 9januari               

Trevlig helg! 
Önskar Michaela och Sara
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30


Svenska

Tystläsning

Läsresan


Lilla kollen s.44-46

8.30-9.30


Svenska

Tystläsning


Skriva berättelser

8.30-9.30


Idrott ute

Med Vargarna


Med Linda

8.30-9.30


Svenska

Skriva berättelser

8.30-9.30


Adventssamling i 
kyrkan

9.30-10.00

Rast

9.30-10.00

Rast

9.30-10.00

Rast

9.30-10-00

Rast

9.30-10.00

Rats

10.00-11.00


NO

Kroppen


Textboken s.72-73

Arbetsboken s.5

10.00-11.00


Engelska

Spaceship


Textbook p. 26-29

Workbook p.18-19

10.00-11.00


Svenska

Lilla aktuellt

Diktamen

10.00-11.00


Matematik

Boken s. 162-165

10.00-11.00


SO

Istiden

Häfte

11.00-11.45

Lunch/ 

Rast

11.00-12.00

Lunch/

Rast

11.00-12.00

Lunch/ 

Rast

11.00-12.00

Lunch/

Rast

11.00-12.00

Lunch/ 

Rast

11.45-12-45


Idrott inne

Med Linda

Innebandy

12.00-12.45


Matematik

Boken s.154-157

12.00-12.45


Matematik

Boken s.158-161

12.00-12-45


Musik

Med Linus

12.00-13.30


Bild/Småslöjd

Med Sara

13.00-13.30


Matematik

Multiplikation

12.45-13.30


NO

Kroppen


Textboken s. 74-75

Arbetsboken s.6-7

12.55-13.30


SO

Istiden 

Häfte

13.00-14.00


Idrott inne

Med Linda

Schema 
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Läxan delas ut.

Svenska: Läseläxa 
Nyckeln till skatten 
kap 12.

Diktamen.

Matte: Stencil.

Veckans läxa


