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Månadsbrev december 

 

OBS info från rektor Lena Holmberg 

Vi har problem med bemanning i åk 2 då en av lärarna är sjukskriven pga en svår infektion. För att 

lösa situationen har vi under de kommande två veckorna 48 och 49 behövt omfördela Lena Falck till 

åk 2. Jag hoppas att ordinarie lärare är åter i tjänst så snart som möjligt. /Lena Holmberg 

 

Svenska 

Veckan innan höstlovet genomfördes terminens DLS- prov (som testade läsförståelse, rättstavning 

samt ordförståelse) i klassen. Glädjande var att medelvärdet på elevernas läsförståelse har ökat 

sedan i februari och medelvärdet ligger nu på en godkänd nivå. Provet visade att många elever i 

klassen har förbättrat sin läsförståelse. Resultatet då det kommer till stavning var däremot lägre än 

godkänd nivå. Detta visar att alla elever behöver träna mer på stavning och därför ska vi även ägna 

mer tid till detta under lektionerna framöver. Vi kommer även att börja med läxor i stavning nästa 

termin. Vi uppmuntrar er till att stötta era barn när det gäller stavning, till exempel genom att läsa 

igenom det eleverna skrivit till läsläxan och rätta felstavade ord tillsammans med dem. De elever som 

fick ett resultat under godkänd nivå på proven har kontaktats av Ellinor och Lena F. 

Vi upprepar vikten av att ni som föräldrar lyssnar genom att sitta med och se den text som eleverna 

läser på läsläxan. Vi har under hösten uppmärksammat att många av eleverna inte läser färdigt hela 

ord utan gissar halva ordet samt läser fel ändelser. Detta är svårt för er som lyssnar att 

uppmärksamma om ni inte samtidigt följer med i texten när eleverna läser.  

Matematik 

Vi arbetar nu mycket med att hitta strategier för att lösa matematiska lästal. Detta för att förbereda 

eleverna på kommande nationella prov där det är viktigt att visa HUR man kommit fram till sitt svar 

samt att man verkligen har svarat på det som efterfrågas i lästalet.  

SO 

Under SO lektionerna har vi nu börjat lära oss om Bronsåldern. Vi har även under veckan förbereda 

eleverna på deras kommande utvecklingssamtal.  

NO 

Vi har fortsatt arbetet med kroppen och sinnena. Vi har tittat på film, läst fakta och skrivit fakta om 

hörseln samt balansen. Vi har även utfört experimentet ”ljudfångaren” och skrivit en instruktion till 

detta. Eleverna har även tittat närmare på örats delar med hjälp av en modell. 

Skolskogen 

Den 14 december är det Prepositioner och Verb som ska vara i Skolskogen. Den 15 december är det 

Adjektiv och Substantivs tur. Viktigt att tänka kläder efter väder. Vi äter mat i matsalen som vanligt. 

Information om årterminens Skolskogsdagar kommer at skickas ut med månadsbrevet i januari.  
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Bokbussen 

Dags att lämna gamla böcker samt låna nya böcker över jullovet. Den 29 november kommer 

bokbussen till skolan. Detta är sista chansen att låna bokbuss-böcker inför julledigheten, så glöm inte 

lånekorten! 

Elevledda utvecklingssamtal 

Den 30 november hälsas alla föräldrar varmt välkomna till skolan på de angivna tiderna för att delta i 

de elevledda utvecklingssamtalen. Eleverna kommer att vara i Skolskogen tillsammans med åk 2 den 

tid de inte ska ha sitt samtal. De får gärna ha med sig matsäck som vanligt när vi är i Skolskogen. Åk 2 

pedagogerna skickar ner berörda elever i god till deras samtalstid.  

Måndagen den 28 november är det åk 2 som har sina elevledda utvecklingssamtal. Då är det vi i åk 3 

som har ansvaret i Skolskogen för eleverna i åk 2 och 3. Även denna dag får eleverna ha med sig 

matsäck. Vi kommer att vara i klassrummet under det sista arbetspasset, 14.00- 15.00. 

Skolavslutning 

Den 21 december har vi avslutning för höstterminen. Vi samlas utanför kapprummet kl. 8.45 för att 

gemensamt tåga bort mot gamla skolan. Körsångarna samlas hos Kerstin på trappan vid gamla skolan 

direkt kl. 8.45. Som vanligt bjuds anhöriga på fika i matsalen när eleverna har sin avslutning i 

klassrummet till ca. kl. 10.25. Bussarna går hem kl. 10.35 (blå) och kl. 10.45 (röd, grön, gul). 

Vårterminen 

Alla elever är varmt välkomna tillbaka till skolan igen efter jullovet den 10 januari.  

Månadsbrev 

Nästa månadsbrev publiceras den 27 januari.  

En riktigt god jul önskar Ellinor, Lena och Lollo 

 

 

 


