
 

Årskurs F-3 

Vecka 47 

För alla 
Tisdagen den 21/12 är det skolavslutning. Skoldagen slutar kl. 12.00 denna dag. Vänligen meddela 

respektive klasslärare om ert barn behöver barnomsorg efter kl. 12.00. 

Idrott och hälsa 
För F-2 kämpar vi på ute, hjälp ditt barn så att det finns vantar, mössa/pannband och varma kläder 

(gärna lager på lager så att de kan skala av sig ett lager när de blir varma för att de rör på sig).  

Treorna har haft en bra vecka och vi har jobbat med lekar denna vecka (kinesiska muren och 

pansarboll). Mycket skratt, samarbete och bra rörelse.  

Påminner om Ishallen tisdag v.48 för åk 2 och 3. 

Information från Fritids 

Hugin F-klass och åk 1 

Vi har delat ut jullovslappen säg till om ni inte har fått någon. 

Veckan som varit har vi uppmärksammat barnboksveckan med Astrid Lindgren tema. Vi har tittat på 

film, läst böcker, haft stationer, tipspromenad och veckan avslutades med gemensam sångsamling. 

Mycket uppskattat 😊  

Måndag: Ute på gården 

Tisdag, onsdag och torsdag delar vi in oss i grupper. 

Fredag: Fredags wow 

Munin 

Vi har delat ut jullovslappen, säg till om ni inte fått någon. Lappen ska tillbaka senast 6 

december. 

Förra veckan arbetade vi med barnboksveckan och hade temat Astrid Lindgen. Vi läste bok, 

tittade på film, hade olika stationer med koppling till temat. Som avslutning på veckan sjöng 

vi gemensamma Astrid Lindgren sånger och barnen fick klä ut sig. 

Måndag: Gemensam lek ute. 



Tisdag: Täljer ute 

Onsdag: Spel och pyssel 

Torsdag: Spel och pyssel 

Fredag: Veckans wow  

Fredagen den 17/12 kl. 15.00-17.00 har våra fritidsavdelningar gemensamt 

 Drop-in fika utomhus. Vi sjunger julsånger, fikar och myser vid brasan. 

 Varmt välkomna! 

 

 

F-klass 
Under vår högläsningsstund äter barnen sin frukt/grönsak. Vänligen skicka med en frukt/grönsak 

som inte behöver burk. Det blir svårt att koncentrera sig på berättelsen om man samtidigt ska hålla 

ordning på egen och andras burkar. 

I svenskan pratar vi om motsatsord. 

Vi gör berättelser på Ipads 

I matten; fortsätter med begrepp som fler, färre, färst, lika många 

Musiklek på torsdag 

För vecka 48 kommer veckobrevet på måndagen, då Carina och Annmari är på utbildning under 

fredagen 

Årskurs 1 
Denna vecka kommer vi att få besök av vår bibliotekarie Elisabeth. Hon kommer att läsa för eleverna 

och prata om olika typer av böcker.  

Denna vecka kommer vi att arbeta med kristendomen, tiokompisar, längd, bokstaven T, ordbilderna 

han och hon samt arbeta om djur på engelskan. 

På julavslutningsdagen 21/12 slutar eleverna kl. 12.00. Vänligen meddela mig så fort som möjligt om 

ditt barn behöver barnomsorg efter kl. 12.00 denna dag. 

 

Årskurs 2  

Vår bibliotekarie Elisabeth kommer att läsa för eleverna och prata om olika typer av böcker. 

Ma: Tema 2 i mattesatsningen. Denna vecka handlar det om att se samband och att använda sig av 
tallinjen och en  stapelmodell i problemlösningssituationer.  

Sv: Bygga ut meningar och att använda adjektiv.  



NO: Vi undersöker hur vi kan använda balansvågen och skapa jämvikt mot en känd vikt. Sedan 
dokumenterar vi resultaten i tabellform. 

SO: Kristendomen, Nya Testamentet 

Engelska: Fortsatt arbete med ord om: the body. 

Bild: Julbilder som vi  skapar och målar i olika tekniker.  

Årskurs 3 
Under vårterminen v. 11-20 har vi nationella prov. Under dessa veckor kommer inga ledigheter 

beviljas. 

På julavslutningsdagen 21/12 slutar eleverna kl. 12.00. Vänligen meddela mig så fort som möjligt om 

ditt barn behöver barnomsorg efter kl. 12.00 denna dag. 

Måndag den 13/12 går era barn luciatåg för både er föräldrar i åk 3 och eleverna på skolan. 

Luciatåget kommer hållas utomhus. Tid för detta återkommer jag om. För information så har Röda 

Korset i Bålsta en del lucialinnen att köpa för en billig peng.  

Vad vi jobbar med: 

Sv: Berättande texter och faktatexter. Veckans ord: O eller Å. 

Ma: Vi avslutar kapitlet om multiplikation och division. Vi börjar jobba med längd och höjd. 

So: Fortsätter med grupparbetet om de olika religionerna samt veckans nyheter. 

Eng: Feelings. 

Teknik: Typiskt teknik: hjulet samt bild och video. 

Hälsningar  

Maritha och Marja. 

Läxor 

 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag   Matteläxan lämnas in. 

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag    Läs- och skrivläxa kap. 

11. 

Fredag    

 



Kontaktinformation 

Sjukanmälan: 0171- 528 00 (talsvar Dexter).  

Du kan också anmäla frånvaro via internet (med BankId) 

Sjukanmälan ska göras före kl. 07.45. OBS! Sjukanmälan måste ske varje sjukdag.  

Meddela köket vid frånvaro om ditt barn har specialkost (0171- 526 67) 

 

Rektor Göran: 0171-527 45  

Personalens arbetsrum 0171- 529 72 (Telefonsvarare) 

Fritids Hugin: 0171- 527 11 

Fritids Munin: 0171- 46 84 65 (kl. 13.30–17.30) 

Kurator Veronica: 0171- 526 56 

Skolsköterska: 0171-528 60  

 

 

Trevlig helg! 

Hälsningar 

Vibyskolans personal 

 

 


