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ADVENTSFIRANDE
I onsdags gick vi
traditionsenligt i
fackeltåg till
missionskyrkan och
firade första advent. De
yngsta eleverna sjöng
några sånger. Fint och stämningsfullt!

SKAPANDE SKOLA
Årets Skapande skola projekt är
avslutat. Teatergruppen Tio fötter var
här och visade föreställningen ”Men
mormor” tidigare i höstas. Det
handlade om att man ska få vara den
man är. Sen har de varit
här och haft workshops i
alla klasser, då eleverna
bl.a. fått prova på att
spela lite teater.

LUCIA
Välkomna att delta i vårt Luciafirande i
kyrkan onsdag 13 december kl.8.15!
Fyror och femmor går lucia och övriga
klasser kommer att sjunga några
sånger.

HEM- OCH SKOLRÅDET
… vill påminna om
avgiften. Se infobrev
via Unikum. Tack för
alla julpaket ni skänkt!

SKOLSYSTER
... Karin Carlsson finns hos oss på
fredag 8 december, men inte
fredag 15 december.
JULAVSLUTNING
Onsdag 21
december avslutar
vi terminen i skolan.
Då kommer vi att ha
en gemensam
aktivitet, alla klasser
tillsammans för att sen avsluta i
respektive klass. Barnen kommer som
vanligt till skolan den här dagen och
slutar ca kl.10.00 och då går bussarna
hem. Fritids är öppet. Mer info om
exakt busstid hem kommer så fort vi
vet.

MÅNADENS ORD
… är OMTANKE
Vi tränar på att dela med sig och tänka
på andra.

NÄSTA SKUTTUNGEPOST
… kommer 15 december.
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F-KLASS

AVSLUTNING
Torsdag 21/12 är det avslutning, den
har vi själva uppe i klassrummet. Vi
kommer att mysa lite med julsaga, julsånger och jullekar.
EXTRAKLÄDER
Det är en god idé att barnen tar med
sig inneskor/tofflor. Det skyddar både
mot väta och kyla. Sommarens
foppatofflor är utmärkta att använda
som inneskor. Se över barnens extralådor som behövs fyllas på. Det har
varit strykande åtgång av
byxor/strumpor den här blöta veckan!
TOARULLAR
Till julens pyssel behövs tomma
toarullar så har ni några hemma så
skicka dem med barnen till oss!
BORNHOLM/MATEMATIK
I Bornholm övar vi på vad som händer
med ord när man tar bort eller sätter
dit ett nytt ljud i början av ord. I
matematik övar vi nu på par samt
begreppet lika många. Sen fortsätter vi
att ramsräkna till 50!
ADVENTSAMLINGAR
Både i tisdags och onsdags har vi varit i
kyrkan och Missionskyrkan på
adventssamlingar. Mycket uppskattat
av alla elever. Ha en riktigt mysig
första adventshelg.
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KLASS 1-3
Trots den här mörka och blöta tiden är
barnen tåliga med att vara ute på
rasterna, men överdragisar, extra
strumpor och vantar är bra att ha….!
MATTE
Vi har haft en period av geometri, med
de fyra formerna triangel, kvadrat,
rektangel och cirkel i 1:an och kub,
klot, kon, cylinder och rätblock i 2:an
och 3:an.
Hoppas att träningen med mattekorten
har fungerat bra därhemma. Säkerhet
på talkamraterna mellan 0 och 10 är
något som är användbart under lång
tid. Kort finns alltid att låna, om ni vill
ta en träningsperiod.
Vi kommer nu att ha ett fokus på att
förstå hur tal kan användas i verkliga
händelser, både att själv kunna skapa
räkneberättelser och att förstå andras.
SVENSKA
Vi försöker nu lägga ännu mer krut på
läsningen, både förståelsen och
avkodningen; högläsning, läslistor,
småböcker, läxor, datorer, iPads och
förstås Pilen och Bågen. Vi har gott om
fina ”småböcker” och den som vill, får
gärna låna för att läsa på ”sängkanten”!
Träning på rätt nivå är ovärderligt!!!
TAKK
Vi gör små sagor med hjälp av ett tema
och bilder och letar tecken till. Då får vi
in både berättarstrukturen med början,
handling, slut och dessutom
teckenförstärkning. Roligt!
Trevlig helg önskar personalen i
Röda huset
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KLASS 1

Hej, nu står det inte på förrän det är
både lucia och jullov. Tänk på att
barnen behöver kläder efter väder. Vår
rörelsetid är måndagar, onsdagar och
fredagar och den uppskattas av
eleverna, de tycker det känns skönt att
komma in och jobba efteråt.
Ma:
Nu är många klara med sin mattebok
och vi har börjat räkna med talen från
10-20, ental och tiotal samt talet före
och talet efter. Talraden från 0-20,
jämföra tal och vi tränar på klockans
hel och halvtimmar.
Sv:
Vi fortsätter att jobba med bågen,
skriver texter och arbetar mycket med
vardagsspråk till ämnesspråk. Läsläxan
”Den magiska kulan” har vi fram till
vecka 50 med tillhörande frågor.
So/No:
Vi har pratat om olika religioner och
våra traditioner. Just nu arbetar vi med
kropp och hälsa. Vi har gått igenom
hur skelettet är uppbyggt och varför vi
behöver ha ett skelett. Varför vi har
muskler och hur de ser ut samt vår
kost. Hur ser tallriken ut när vi har lagt
upp maten? Finns det några
grönsaker?
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KLASS 2
Hej!
Den här veckan har vi haft en mysig
adventssamling i Missionshuset.
Barnen sjöng fina adventssånger och
efteråt bjöds vi på pepparkakor. Nu får
vi hoppas att det blir lite kallare igen
snart också så att snön kommer
tillbaka till jul!
Ma: Vi jobbar på för att bli klara med
matteboken. Nya områden som vi
börjat med är multiplikation, klockan
(tio i/över och tjugo i/över) och bråk
(en halv, en tredjedel och en
fjärdedel). Den sista
NOMP-läxan blir till
fredag v. 50.
Sv: Vi har jobbat en hel
del med Zick-Zack och där har vi läst,
diskuterat och skrivit om de
fornnordiska gudarna Tor, Loke och
Freja samt gjort en teater om när Tors
hammare blev stulen av jätten Trym.
På fredagar läser vi läsläxan i
läsgrupper och alla barn får ställa sin
fråga till klasskompisarna. Den sista
läsläxan blir till fredag v. 50.
No/So: Vi läser religion fram till jul.
Vi ska ”nosa” på de fem
världsreligionerna; Kristendom,
Judendom, Islam, Hinduism och
Buddism. Efter jul kommer vi att läsa
om kroppen.

Trevlig första

Adventshälsningar från
Helen, Tommy
och Anki.

advent önskar
Elinor & Åsa
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Vi börjar närma oss terminsslutet, vilket innebär att hinna färdigt med och avsluta
olika arbetsområden. Tiden känns som alltid lite knapp… Hur som helst ser vi också
fram emot en mysig adventstid med alla ljus som lyser upp i mörkret.
KLASS 3
LÄXOR
Nästa vecka är sista veckan med läxor.
ENGELSKA
Eleverna är jätteduktiga på att prata!
Vi övar mycket på små dialoger och att
säga fullständiga meningar.
SVENSKA
Vi har skrivit faktatexter
och även övat på att
skriva återberättande
text.
MATEMATIK
Det övas för fullt på
multiplikationstabellerna. Vi fortsätter
kämpa tills de sitter. Hjälp gärna till
hemma också!
SO
Alla var jätteduktiga då ettorna kom på
besök och vi berättade om livets
utveckling. De allra flesta kunde med
hjälp av stödord berätta sin del.
NO
I tekniken var det full kreativitet i
måndags när de började med sina olika
förvaringsaskar/lådor. När de är klara
med asken/lådan ska den dekoreras. I
no jobbar vi med arbetsområdet "Året
runt i naturen". Vi pratar om vad som
händer i naturen under de olika
årstiderna och hur djur och växter
förhåller sig till det.

KLASS 4-5
LUCIA
4-5:an kommer att gå lucia onsdag den
13 december i kyrkan och samma dags
eftermiddag i Bygdegården för
pensionärerna. Se över kläder och öva
sångerna hemma. För tärnorna gäller
också att ta med ljus, ljusmanschett
och glitter. Om det blir något problem
kring kläder etc. så hör av dig till
Christina/Anna K.
TEKNIK
Den här veckan har 4-5 börjat med
konstruktionen av sin egen
förvaringsask/låda.
Eleverna har många egna ideer och
kreativitetslusten är stor.
FYSIK
Vi har nu börjat jobba med elektricitet.
Eleverna kommer att få lära sig en hel
del nya fysikbegrepp. Vi kommer att
läsa texter tillsammans, lösa uppgifter,
göra praktiska moment och se på
filmer för att lära oss så mycket som
möjligt.
BIBLIOTEKSBESÖK
Jag vill redan nu meddela att åk 5 ska
åka till Stadsbiblioteket måndag den 18
december på ”bokprat”. Vi åker på
förmiddagen och är tillbaka innan
lunch.
LÄXOR
V 49 kommer det vara läxa i matematik
– multiplikationstabeller. Jag lägger ut
tabeller på NOMP men man kan välja
vad man vill träna på själv också. Sen
är det Luciasångerna för FULLT fram
till Lucia – inga läxor i övrigt.
Ha en fin första advent!
Kattis, Christina, Anna, Marie och
David

