
 

Årskurs F-3 

Vecka 49 

För alla 

Idrott och hälsa 
Denna vecka har åk 2 och 3 varit i ishallen, det var jättekul att få se dem i den miljön och de var 

jätteduktiga, både de som inte hade åkt tidigare och de som åker flera gånger i veckan. Många glada 

miner och de ville inte riktigt åka därifrån 😊  

Nästa vecka kör vi igång idrotten inomhus i lekhallen för F-2, som vi har längtat! Vi börjar utan 

ombyte då vi ännu inte har tillgång till omklädningsrummen, så hjälp till att påminna om att ha på 

sig kläder som är lätta att röra sig i under dagen de har idrott (Se schemat nedan för dagar, vet du 

inte vilken grupp ditt barn är i så fråga, de har koll själva 😊).  

Påminner om att det är skor, turbostrumpor (anti-halk) eller barfota som gäller. Jag ser gärna att 

långt hår är uppsatt så att det inte är i vägen.  

 F-klass 1or 2or 

Måndag  Lo Gul 

Tisdag A-klassen Räv Röd 

Onsdag  Lo Gul 

Torsdag B-klassen Räv Röd 
 

Mail till mig om ni vill nå mig: Hannah.lind@edu.habo.se  

Hälsningar Hannah 

 

Information från Fritids 
Nu när snön kommit är det många som vill åka i backen. För att få vara i backen måste man ha hjälm. 

Eleverna behöver ha med hjälm och något att åka på, tänk på att märka både hjälm och åk-grejen 

med namn. Åk-grejen lämnas utomhus då vi har trångt i hallarna. Skolan ansvarar ej för sakerna. 

OBS! Måndag 6/12-21 sista dagen för jullovslappen. 

Hugin f-klass och åk 1 

Vi fortsätter att arbeta i olika grupper. Vi har jobbat med green screen, pyssel/måla och lekar ute. 
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Måndag: Gemensam lek på gården 

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

Fredag: Veckans wow. 

 

F-klass 
Vi har fall av vattkoppor. 

Svenska:  homonymer och repetition av det vi har gjort under terminen 

Matematik: avslutar temat mängder, antal och talmönster. 

Idrott i lekhallen, inget ombyte  

Musiklek 

Årskurs 1 
Se informationen ovan angående idrotten. 

Under denna vecka kommer eleverna träffa sina faddrar i åk 2-3 och arbeta med appen Toontastic. 

Vi arbetar med bokstaven D, ordbilderna den och det, subtraktion, jämföra tal, färgerna på engelska 

samt gamla testamentet denna vecka. 

Glöm inte att skicka med en glasburk (utan etikett) till skolan. 

 

Årskurs 2  
På Luciadagen kommer vi att ha en pysseldag. De som har tomma toalettrullar hemma kan ta med 

sig till skolan redan nu. 

Under denna vecka kommer eleverna träffa sina faddrar i åk 1-3 och arbeta med appen Toontastic. 

Matematik: Del 5 i matematiksatsningen: Nu introduceras subtraktionsalgoritmen (uppställning) för 

tvåsiffriga tal.  

Svenska: Vi pratar och arbetar vidare om ordklassen verb samt hur man skriver ett brev till någon.  

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 olika tekniker. 

 



Årskurs 3 
Denna vecka kommer barnen jobba med sina faddrar i åk 1 och 2. De ska jobba med appen Toontastic 

utifrån boken Lyckokakan som vi har läst. 

Måndagen den 13/12 går barnen luciatåg för er föräldrar och även för skolan. Luciatåget för er föräldrar 

är kl. 7.30 i lekhallen och samling SENAST kl. 7.15 för eleverna, ombytta och klara. Luciatåget för skolan 

kommer vara utomhus. Det är endast stjärngossar och tärnor med samt en lucia, så INGA tomtedräkter 

behövs som jag skrev i det förra mailet.  

Vad vi jobbar med: 

Sv: Träning av beskrivande och berättande texter inför de nationella proven. 

Ma: Vi avslutar kapitlet om längd och höjd och börjar med bråk. 

So. Presentationer av grupparbetet om religionerna. 

Eng: Det blev ingen engelska den här veckan som varit så vi fortsätter att jobba med “family” denna vecka 

som kommer. 

Teknik: Fortsätter med bild och video. 

Hälsningar 

Maritha och Marja. 

Läxor 

 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Måndag   Matteläxan lämnas in. 

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag  Läsläxa kap 5  Läs- och skrivläxan 

kap.13 

Fredag  Läsläxa kap 13  

 

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 

 

 


