
Vi har nu firat in första advent med en mysig samling i 
kyrkan. Alltid lika fint och stämningsfullt. 

Eleverna har fått med sig en lapp hem inför Lucia där dem 
ska fylla i vad dem vill vara, om man har kläder eller om det 
är något man behöver hjälp att fixa. Försök gärna låna 
kläder om man känner någon som har. Det är sammanlagt 
fyra föreställningar som vi kommer att framföra. 
Det är en del dagar/lektioner under december månad som 
faller bort till Luciaträning. 

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. 

Årets vinterexpeditioner går av stapeln tors den 8e 
december. Information ligger på Björnarnas hemsida. 
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Björnarnas veckobrev 
Vecka 48

Veckans kom ihåg: 

Måndag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch.  

Tisdag: 

Onsdag: 
Idrott ute: Ombyte 

och dusch. 

Torsdag: 
Idrott inne: Ombyte 

och dusch. 

Fredag: 



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. 

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 Kap 6 

s. 47

8.30-9.30


Svenska

Tystläsning


Läsresan s. 48-49

8.30-9.30


Idrott ute

Med Vargarna


Med Linda

8.30-9.30


Svenska

Läsresan s. 50-51

8.30-9.30


Matematik

Boken s. 178-181

9.30-10.00

Rast

9.30-10.00

Rast

9.30-10.00

Rast

9.30-10-00

Rast

9.30-10.00

Rast

10.00-11.00


NO

Kroppen


Textboken s.76-77

Arbetsboken s.8

10.00-11.00


Engelska

Spaceship


Textbook p. 30-31

Workbook p.19-21

10.00-11.00


Svenska

Lilla aktuellt

Högläsning

10.00-11.00


Matematik

Boken s. 174-177

10.00-11.00


SO

Jägarstenåldern


Textboken s. 90-93

Arbetsboken s. 16-17

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

12.00-12.45


Matematik

Boken s.166-169

12.00-12.45


Matematik

Boken s.170-173

12.00-12-45


Musik

Med Linus

12.00-13.30


Bild/Småslöjd

Med Sara

13.00-13.30


Matematik

Jobba klart

12.45-13.30


NO

Kroppen


Textboken s. 78-79

Arbetsboken s.9-10

12.55-13.30


SO

Forntiden 


Arbetsboken s. 14-15

Textbok s. 88-89

13.00-14.00


Idrott inne

Med Linda

Schema 
Vecka 48

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Läxan delas ut.

Svenska: Läseläxa 
Nyckeln till skatten 
kap 13.

Diktamen.

Matte: Stencil.

Veckans läxa


