
Må nådsbrev 4A november 2016 
 

Nu börjar höstterminen lida mot sitt slut och det är endast några veckor kvar till ett 

välbehövligt jullov. Sen det förra månadsbrevet har vi hunnit med ett höstlov, ett besök på 

biblioteket samt bokredovisningar. Nu har även grupp 1 varit på hälsoäventyret. Eleverna var 

mycket nöjda med besöket.  

I december månad har vi nu ett fullspäckat schema fram till lovet. Vi förbereder för fullt inför 

utvecklingssamtalen v.49, eleverna förbereder sig inför Lucia den 13 december, och sen ska 

vi till ångströms laboratorium den 15 december.  

Den 19/12 tänkte vi ta med oss båda grupperna i åk 4 till stadsbiblioteket så de får möjlighet 

att lämna tillbaka sina böcker innan jullovet. Vi tar med oss medhavd lunch från skolan och 

efter biblioteksbesöket går vi till Pellesvanslösparken och äter och leker tillsammans. 

I november månad brukar inte vädret visa sig från sin bästa sida, och så inte i år heller. Det 

har varit kallt, varmt, blött och lerigt vilket har lett till att eleverna måste klä sig efter väder. 

Många elever har efter skoldagen lämnat kvar sina kläder i kapprummet under en längre tid. 

Vi har uppmärksammat eleverna om att ta hem sina kläder men det finns fortfarande 

mycket kläder kvar. Vi har samlat ihop alla kläder och eleverna kan komma till oss om de 

saknar något. De kläder som är kvar kommer vi lägga ut i skolans matsal på 

julavslutningsdagen den 21/12. Då kan ni föräldrar och vårdnadshavare gå förbi och titta om 

ni känner igen några kläder. De kläder som är kvar efter julavslutningen kommer vi skänka till 

välgörenhet. 

Julavslutning äger rum onsdag 21/12 klockan 9.00 utomhus framför gamla skolan. Därefter 

bjuds föräldrar och anhöriga in till kaffe med dopp i matsalen. 

Svenska 

I svenskan fortsätter vi arbetet med berättande texter i vårt sagotema. Eleverna provar på 

att göra om olika texter till sagor, de får lyssna till olika sagor, analysera och diskutera dessa, 

samt även titta på filmatiserade sagor. Målet med sagotemat är att alla eleverna ska kunna 

skriva en egen saga enligt berättelsetextstrukturen.  

Eleverna har också fått i läxa att förbereda en bokredovisning, skriftligt- och muntligt, till den 

16/12. 

Engelska 

På engelskan har vi avslutat det första arbetsområdet UNIT 1 och har börjat med nästa, UNIT 

2. I UNIT 2 fokuserar vi mycket på adjektiv och beskrivningar. Eleverna får lära sig ord för 

kläder, kroppsdelar, veckodagar, månader, årstider och saker i hemmet. De kommer även få 



öva på klockan och lära sig fakta om Skottland. Provet i engelska kommer att komma i början 

på vårterminen. 

SO 

På SO:n arbetar vi fortfarande med geografi. Arbetet med Sveriges landskap börjar lida mot 

sitt slut och vi ska börja arbeta lite djupare med kartkunskap. Eleverna kommer att arbeta 

med kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Arbetsområdet i geografi 

kommer att avslutas i början av vårterminen med ett avslutande test. 

Utvecklingssamtal 

Höstens utvecklingssamtal kommer att hållas onsdagen den 7/12 och fredagen den 9/12 

2016. Vi har mejlat ut samtalstider och påminner er om att höra av er till oss ifall ni har valt 

att byta tid med någon annan. 

Under dagen vi har utvecklingssamtal kommer eleverna att ha en utedag i skogen 

tillsammans med bland annat idrottsläraren Tobias. Vi påminner om väder efter kläder 

under dessa två dagar. Vi ser fram emot samtalen. 

Viktiga datum 
 

7/12 Utvecklingssamtal/utedag i skogen. 

9/12 Utvecklingssamtal/utedag i skogen. 

13/12 Luciafirande. 

15/12 Besök på ångströmslaboratoriet. 

16/12 Bokredovisningen ska lämnas in. 

19/12 Både grupp 1 och grupp 2 åker till stadsbiblioteket i Uppsala. Ta med 

låneböcker och lånekort! Vi äter medhavd lunch i Pellesvanslösparken och 

leker av oss. 

21/12 Julavslutning kl 09.00 framför gamla skolan. 

10/1 Vårterminen börjar. 

27/1 Nästa månadsbrev kommer ut. 

 

Vänliga hälsningar 

Bettina & Evelina 


