
Hej! 
Nästan alla samtal är nu avklarade. Det har varit riktigt kul 
att få träffa eleverna och också er föräldrar i samtal. Tack 
för den här gången!  

Även denna vecka är läsläxan att träna luciasångerna 
hemma så att de sitter. De som ska läsa en dikt har också 
fått hem papper för att öva på den.  

Lucia och julfest 
Denna vecka är det lite extra luciaträning på schemat. Kom 
ihåg att skicka med all rekvisita till Lucia senast denna 
onsdag 7.12.  Måndagen den 12.12 kommer klassen att lussa 
på församlingshemmet för åldringar och 13.12 lussar vi på 
skolan. På julfesten är det dags för er föräldrar att få ta del 
av luciatåget. Julfesten kommer att hållas i kyrkan 20.12 kl. 
18.45-19.30.  

Vinterexpedition 
Årets vinterexpedition går av stapeln denna torsdag. Vi 
startar vandringen kl. 9.00 men kom som vanlig kl. 8.30 så vi 
hinner samla oss och packa in utrustningen i bilarna. Kom 
ihåg att meddela om man behöver låna utrustning. Mer 
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Vargarnas veckobrev 
Vecka 49

Veckans kom ihåg 

Måndag: 
Ingen idrott! 

Tisdag: 

Onsdag: 
Inget ombyte! 

(ute) 

Torsdag: 
Vinterexpedition:  
Ta med skridskor, 

hjälm och ev. ombyte 
och matsäck.  

Obs! Dagen slutar ca. 
kl. 15.00.  

Fredag: 



information nedan. Man får gärna ta med ett lättare mellanmål, t.ex. smörgås, 
frukt och varm choklad. Lunch serveras från skolan.  Observera att denna dag 
kommer att förlängas något. Dagen avslutas på skolan ca. kl. 15.00.  

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

Hälsning från Eftis 
Det är många elever som säger att de får gå hem fast det är en annan tid insatt i 
schoolsoft. Eftis hälsar att det är viktigt att uppdatera tiderna i schoolsoft om det 
är så att man ska gå hem. Från och med nästa vecka kommer man inte att få gå 
hem om det står att man ska vara till en viss tid.  

Viktiga datum:  
8.12 Vinterexpedition 
12.12 Luciauppträdande på Församlingshemmet 
13.12 Luciauppträdande på skolan  
20.12 Julfest kl. 18.45-19.30 
22.12-8.1 Jullov  

Ombyte och dus file:///.file/
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Vi samlas kl. 9.00 på konstgräset. Elevernas utrustning körs i bil 
från skolan till IP så ingen behöver bära något extra.  

Vi börjar dagen med en vandring på ca 10 km innan vi går till IP 
och åker skridskor. Lunchen serveras ca. 11.30, strax innan vi 
börjar åka skridskor. Dagen avslutas på skolan ca. 15.00. 

Klädsel: för en aktiv utedag, bra skor att vandra i. 
Medtag: skridskor, hjälm och ev ombyte. 

Vänligen meddela er mentor ifall ert barn behöver låna skridskor 
eller hjälm så att vi kan ordna detta, tack. 

Vi ser fram emot en strålande äventyrsdag tillsammans! :) 

// Vinterexpeditionsteamet.

VINTEREXPEDITION 2022  
Åk3 

Torsdagen den 8.12



id=6571367.4316613058 ch (inne).  
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30
-

9.30 Matematik

Division med 
rest

Samling 


Finlands 
självständig-

hets dag

Idrott
ute

med 
Björnarna

Musik 
Luciaträning

med 
Björnarna
och Linus

9.30 
-

10.00
Rast Rast Rast Rast

10.00
- 

11.00 Svenska

Läsresan

Matematik 

Prioriterings-
regler

Matematik

Proportio-
nalitet

SO 

Forntiden

11.00
-

12.00

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

12.00
- 

12.45
Lucia-

träning 


med 
Björnarna

Svenska
Skriva på 

dator

————

Bild/
Slöjd

Svenska
Skriva på 

dator

————

Bild/
Slöjd

Svenska

Detektiv Kluro  
och vinter-
mysteriet 

12.45 
- 

13.30

8.30-15.00

Vinter-
expedition


�

Schema 
Vecka 49 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läsläxa

Luciasånger


Läsläxa

Luciasånger


Läsläxa

Luciasånger


Läsläxa

Luciasånger


Matematik: 
Mattepapper 

Veckans läxa


