
 
 

 
Brevet v. 49 
 
Nu är julen snart här. Att höstterminen har gått så fort är svårt att förstå. Ibland 
skulle jag vilja hejda tiden lite grand.  
 
Det händer en del de sista dagarna innan julavslutningen, som är den 21 
december. På julavslutningen går eleverna skolan kl. 08.00 - 11.00. Mellan kl. 
09.00 - 10.00 kommer vi ha ett julavslutningsprogram i gymnastiksalen. Det blir 
mycket sång och musik. Vi börjar och avslutar dagen i klassrummet. Barnen 
börjar skolan igen tisdagen den 10 januari 2012. Måndagen den 9 januari är en 
studiedag. 
 
Innan dess kommer vi fira luciadagen. Det gör vi den 13 december. 5:orna 
håller i programmet. Vi kommer att vara i Missionskyrkan, men vi börjar som 
vanligt kl. 08.00. När vi kommer tillbaka till skolan, bjuds det på luciafika.  
 
Onsdagen den 14 december kommer vi ha julpyssel tillsammans med 
förskoleklassen i B-spåret under förmiddagen. Mer information om det kommer.  
 
Vi kommer att fira advent och jul fredagen den 16 december i svenska 
kyrkan. Vi kommer att gå i fackeltåg från skolan kl. 07.30. Det är därför bra 
ifall alla är på plats redan kl . 07.20, så jag hinner räkna in alla innan vi börjar 
gå. Prästen Mattias Algotsson kommer att berätta om varför vi firar advent och 
jul. Förskoleklasserna kommer att sjunga julsånger för oss och vi alla kommer 
också sjunga två psalmer tillsammans.  
 
Vi har jobbat med ng-ljudet i veckan. Stavas t.ex. lugn med nk, gn eller ng? Vi 
har också jobbat med vattnets kretslopp, som vi kommer att fortsätta lite med 



under vecka 49.  Klassen planerar en invigning av den nya aktivitetsparken för 
skolan. Eleverna har kommit på många bra förslag på hur invigningen ska gå 
till.  Invigningen kommer att bli någon gång i januari. Grupparbetet om olika 
svenska landskap fungerar riktigt bra. På måndag 5/12 har jag bokat datasalen 
på Hjällsnässkolan. Där kommer barnen få söka information om deras landskap 
och de kommer också ha möjlighet att skriva rent sina faktatexter. 
I veckan kommer vi att börja jobba med statistik på matten.  
 
Tillsammans med Susanne har klassen teknik på fredagar. Just nu jobbar de 
mycket praktiskt. De har fått tillverka flera former, främst kuber och tetraeder. 
De har även diskuterat var i omgivningen de ser dessa former. Susanne jobbar 
också med klassen i matteverkstan och då i halvklass. Barnen ritar en karta 
utefter en saga de har fått lyssna på. Kartan kommer sedan bli ett spel. 
 
Äntligen! Jag har hittat pärmen med alla uppdrag av Agent X! Jag kommer att i 
vecka 49 dela ut ett nytt uppdrag, som eleverna har som läxa till vecka 50. Så 
skönt att pärmen har kommit tillrätta. Den som söker, han finner. 
 
Läxor v. 49 
Torsdag: 6 - 7:ans gångertabell. Barnen får ett arbetsblad att träna på. 
 
Fredag: Engelska julord. Barnen får med sig hem ett papper med orden de ska 
öva på. 
 
 
Det här var allt för den här gången.  

Många hälsningar ����� 
 


