
  25 november 2016 

Månadsbrev december, klass 6A 
Hej alla elever och föräldrar! 

I skrivande stund är vi många, både elever och lärare, som är glada över att de muntliga nationella 

proven är avklarade. Det har varit lite pirrigt innan själva proven men eleverna går nu vidare med nya 

erfarenheter.  

I skolan arbetar vi vidare med det sagotema som vi planerar att avsluta innan jul. Eleverna ska innan 

jullovet skriva en egen saga som sedan får leva vidare hos de yngre eleverna på skolan. Vi har också 

startat upp arbetet med samhällskunskap. Vi ska läsa om rättssystemet och massmedia de 

kommande veckorna för att sedan lämna det bakom oss när vi går in i det nya året. Matematiken har 

under några veckor koncentrerats till multiplikation och vi ska utvärdera hur var och en har 

utvecklats under denna tid. Nu fokuserar vi för fullt på algoritmer, något som eleverna måste 

behärska i de fyra räknesätten. 

Inför utvecklingssamtalen ska eleverna under kommande vecka förbereda sig själva. Det leder oss in 

på v. 49 då själva samtalen äger rum. Tisdag 6/12 håller eleverna i åk. 6 sina elevledda 

utvecklingssamtal. Under den dagen kommer eleverna att ha slöjd och idrott, ev. kommer en lektion 

att förläggas utomhus varför lämpliga kläder är bra att ha med sig. På fredagen den 9/12 är det en 

skogsdag och där behöver eleverna ordentligt med kläder och vattenflaska med sig. 

Höstterminens avslutning äger rum onsdag 21/12, kl. 9:00 utanför ingången till gamla skolan. Efter 

avslutningen samlas elever och lärare i klassrummet och föräldrar/släktingar bjuds in till matsalen där 

fikabord finns uppdukat. Bussarna avgår 10:35 för de elever som åker buss hem från skolan den 

dagen. Vårterminen startar tisdag 10/1 kl. 8:45 med vanlig skoldag.  

Hälsningar 

Joachim och Frida 

Viktiga datum 

6/12 Utvecklingssamtal, eventuellt en lektion utomhus under dagen.  

9/12 Skogsdag, ta med varma kläder och vattenflaska. 

14/12 Julspel i Ramsta kyrka 

21/12 Skolavslutning kl. 9:00 

10/1 Vårterminen startar 

27/1 Nytt månadsbrev  

 

   

 


