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Månadsbrev december 
 

Allmän information och beröm 

Till föräldrar i åk 2 för kännedom.  
Lärare Åsa Zätterqvist är sjukskriven av medicinska skäl fram till 11/12, hon har en infektion som 
påverkar allmäntillståndet. De senaste två veckorna har vi löst det med hjälp av vikarier. För vecka 48 
och 49 har vi omfördelat i personalgruppen så att Lena Falck tar över undervisningen i avvaktan på 
att Åsa tillfrisknar.  
Vi hoppas att hon snart är tillbaka hos oss igen!  
Med vänlig hälsning  
Lena Holmberg  
rektor 

Vi vill börja med att ge eleverna mycket beröm för situationen i klassrummen är lite svajig pga. att 

Åsa är sjukskriven t.o.m. 11/12 och jag (Anna-Lena) ska sluta. Trots detta är det arbetsro och positiv 

stämning. Det har varit olika vikarier under dessa två veckor. Vi har haft en lärarstudent som kom till 

oss den 14/11 och har sin sista dag den 1/12, han heter Lukas Fritzon. Fr.o.m. måndag 28/11 kommer 

Lena Falck att vikariera för Åsa i två veckor. Enligt tidigare information så kommer Alexandra att 

vikariera för mig (Anna-Lena) fram till jul. 

Svenska 

Vi har fortsatt träna att skriva fakta utifrån faktatexter, vi har även arbetat med 

läsförståelseuppgifter. Vi har avslutat och påbörjat rättning av deras arbeten. 

Matematik 

Vi har arbetat med geometriska former såsom kub, rätblock, cylinder, pyramid och klot. Vi har även 

repeterat tidigare områden inom addition och subtraktion. 

SO 

Efter novemberlovet har vi läst några texter ur bibeln.  

NO/Teknik 

Vi har fortsatt med teknikarbetet och håller på att avsluta detta. Utställning kommer att finnas i 

klassrummen, där ni kan titta på barnens alster. Inom detta område har eleverna tränat att leta fakta 

på dator och även att redovisa inför klass. 

Bild 

Eleverna har arbetat med skapande av bilder för en förbättrad miljö i kapprummet och på toaletter. 

Skolskogen 

Skogstillfället 16 och 17/11 var fokus på matte, svenska och lek och träning av koncentration. Vid 

utvärderingen tyckte eleverna att det hade varit en väldigt rolig dag med många roliga övningar. 

Bokbussen 

Bokbussen kommer 29 november nästa gång. Ta med lånekort och de böcker som eleverna lånat 

tidigare. 



Ramsta skola 161125 

Elevledda utvecklingssamtal 

Samtalen kommer att ske enligt tidigare planering trots att Åsa är sjukskriven. Ni kommer även få 

hem ett informationsblad som handlar om hur ni kan hjälpa ert barn vid samtalet, ta gärna med det 

inför måndag. 

Julavslutningen 

Eleverna samlas utanför ingången till klassrummen när det ringer in. I sedvanlig ordning har vi 

avslutning utanför gamla skolan. När eleverna går in till klassrummet för att avsluta så bjuds ni 

föräldrar in till matsalen för fika. Skoldagen avslutas 10.30. Bussarna går enligt dessa tider: Blå buss 

10.35, Röd, Grön och Gul buss 10.45. 

Månadsbrev 

Månadsbreven kommer att läggas ut sista fredagen varje månad. Nästa månadsbrev publiceras 27/1-

2017. 

 

Hälsningar från Anna-Lena, Lukas och Andreas 

 


