
 

Årskurs F-3 

Vecka 48 

För alla 
Observera den bifogade filen från Rektor Göran. 

Idrott och hälsa 
Glada nyheter, snart ska vi (f-2) få komma in och ha idrott inomhus lekhallen, både jag och eleverna 

har längtat! Vi i personalen ska prata ihop oss hur vi bäst ska lösa olika rum och liknande i den delen 

av skolan innan vi kan gå in. Jag räknar med att vi påbörjar idrotten inomhus måndag v.49. För 

idrottens del behöver vi titta på ombytesmöjligheter och lokalerna behöver städas en gång till innan 

vi går in.  

Observera att eleverna antingen ska ha skor (idrottsskor ej tofflor eller likande, det är en skaderisk), 

anti-halk strumpor (”turbostrumpor”) eller vara barfota när vi är inomhus. Golvet är halt och det är 

en stor skaderisk att ha strumpor.  

Under nästa vecka är det skridskoåkning för åk 2–6, vilket gör att vi behöver ändra om lite i 

idrottsschemat för åk 1–2. Vi är fortsatt ute även nästa vecka (F-2). Tänk på att det är kallt nu. 

Denna vecka har det varit mycket bättre kläder på eleverna, men jag påminner ändå om att skicka 

med vantar, mössa och varma skor. Lager på lager är bättre så att eleverna kan skala av sig ett lager 

när de blir varma än att ha en tjockare jacka tex. 

Skridskor för åk 2 och 3. 

På tisdag är det dags för skridskor. En del av eleverna har frågat om klubba och puck men eftersom 

inte alla har skydd och gallerhjälmar så har jag beslutat att vi inte kommer ha några hockeyklubbor 

och puckar på isen.  

Samling 7.45 utanför respektive klassrum (bussen går 8.00) 

Ta med: 

 Skridskor och hjälm om du har, annars finns det att låna.  

 Varma kläder (tips: de fryser ofta om fötterna så varma strumpor är skönt) 

 Tjocka vantar, ingen får vara på isen utan vantar (skaderisk om de trillar och någon kommer 

åkandes...) 

 Något litet mellanmål för de som vill (gärna något varmt att dricka) 

Åk 3 har ingen idrott på onsdag eftersom de åker skridskor på tisdagen.  

Hälsningar Hannah 



 

Information från Fritids 
 

Kom ihåg att lämna in julovslapparna så snart som möjligt, absolut senast 6/12. 

Hugin 

Måndag: Ute på gården 

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

Onsdag: åk 1 tränar Julsånger med Munin 

Fredag: Fredags wow 

Munin 

Måndag: Gemensam lek på gården. 

Tisdag: Pyssel och spel 

Onsdag: Träning av julsånger 

Torsdag: Pyssel och spel 

Fredag: Veckans Wow 

 

F-klass 
Svenska - fortsätter vi med motsatsord och klassificering 

Matematik –Dela upp mängder på olika sätt 

Idrott – Tisdag klass A och torsdag Klass B 

Tisdag – ute matte.  

Musiklek - på torsdagar 

Vi önskar tomma toarullar att ha till pyssel, ta gärna med om ni har hemma. Även vita korkar (till ex 

mjölkförpackningar) får ni gärna ta med om ni har.  

 

Årskurs 1 
Denna vecka kommer vi att arbeta med: 

Svenska - Bokstaven V, hullerombuller-ord och ordbilderna ja och nej 

Matte - Stapeldiagram och tiokompisar 



Engelska - Färger 

So/No - Gamla testamentet 

På luciadagen så kommer vi att ha julpyssel. Tills dess ska alla elever ha med sig en glasburk (utan 

etikett). Eleverna får gärna ta med sig en burk redan nu. 

Läsläxa tills på torsdag - kapitel 4. 

Alla elever som vill får ta med sig ett ljus (+ lykta eller liknande) tills på måndag. Vi kommer att tända 

ljusen ett par gånger i veckan fram till jul. Långa ljus är farligt, värmeljus och blockljus fungerar bra.  

 

Årskurs 2  
Tisdag: skridskor se information från Hannah ovan. 

Torsdag: Vi åker till Skokloster och deltar i en julvandring. Julspelet sker utomhus så viktigt att alla 

har varma kläder. Vi beräknas vara tillbaka till 13.45.  

Fredag: Susanne är ledig och Marie har klassen.  Läsläxan läses upp på måndag den 6 december 

istället.  

Vi kommer ha en adventsstund några dagar varje vecka fram till skolavslutningen. Alla elever som vill 

får ta med sig en lykta eller liknande med ett värmeljus eller elektriskt ljus tills på måndag. (Ej långa 

stearingljus).  

På Luciadagen kommer vi att ha en pysseldag. De som har tomma toalettrullar hemma kan ta med 

sig till skolan redan nu. 

Matematik: Del 4 i matematiksatsningen: Nu introduceras additionsalgoritmen (uppställning) för 

tvåsiffriga tal.  

Svenska: Vi pratar och arbetar om ordklassen verb.  

Engelska: About food: Cheese, ham, tomato, milj, butter, juice, eggs, cucumber, bread and  lettuce. 

NO: Fortsatt arbete med att väga olika matvaror och föra in resultat i olika tabeller.  

SO: Julens traditioner   

Bild: Vi målar julbilder med hjälp  olika tekniker.  

Årskurs 3 
På tisdag är det skridskoåkning. Se info ovan. På grund av skridskoåkningen på tisdag utgår 

idrottslektionen på onsdag. Eleverna stannar därför kvar på Viby. 

På torsdag eftermiddag ska vi på julvandring i skokloster. Vi kommer åka buss fram och tillbaka. Vi är 

tillbaka till skoldagens slut.  

Från och med nästa vecka kommer vi att ha lite adventsmys varje morgon. Barnen får gärna ta med sig en 

varsin ljuslykta. För att göra det så smidigt som möjligt kommer vi bara använda batteridrivna ljus. Om 

man har ett sådant värmeljus får man gärna ta med det, annars har jag att låna ut.  



Måndag den 13/12 kommer vi ha luciapyssel tillsammans med åk 1. Var och en får gärna ta med en varsin 

hög glasburk utan etikett. Det går bra att ta med en sådan redan nu.  

Vad vi jobbar med: 

Sv: Fortsätter med berättelser och faktatexter. Veckans ord: O eller Å. 

Ma: Längd och höjd. 

So: Faktatexter om de olika religionerna samt presentationer. 

Eng: Family. 

Teknik: Vi fortsätter med bild och video samt veckans nyheter. 

Hälsningar  

Maritha och Marja 

Läxor 

 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag   Matteläxan lämnas in. 

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag  Läsläxa kap 4  Läs- och skrivläxa kap 12. 

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 

 

 


