
	

	
	
	
	

Veckobrev v. 48 
	

Hej! 	
	
LÄXOR TILL V.49 
	
TISDAG: 
Engelskläxan åk 3 
	
ONSDAG: 
Matteläxan åk 1, 2 och 3 
	
TORSDAG: 
Läs- och Skrivläxan åk 1, 2 
och 3 
	
	
Veckan 49 i korthet: 
 
Måndag: 

Skridskor 
 
Fredag: 
Barnen-bestämmer-dag 
Läxhjälp kl. 13	
	
Veckan 50 i korthet: 
 
Måndag: 

Skridskor 
 
Tisdag: 

Picknick i matsalen kl. 15-16.30 
 
Onsdag: 

Utflykt Bruksmuseum 
 
Torsdag: 

Vintermarknaden kl. 18.00 
 
Fredag: 
Läxhjälp kl. 13 
	
Övrigt: 
Julavslutningen 21/12 

Grattis till en underbar vecka med många lyckade 
utvecklingssamtal. Jag vill påminna er om att tvåornas och 
treornas utvecklingssamtal är elevledda. Det betyder att 
jag inte ledar samtalet, jag är bara där som stöd och 
kommer mot slutet att samanfatta och uprepa de viktigaste 
målen som era barn och jag tillsammans har formulerat 
inför samtalet. 
 

Svårt att förstå men termin närmar sig slutet – vad tiden 
gick fort! Men innan dessa har vi mycket roliga aktiviter 
kvar att göra: 
 

Nästa vecka på måndag är det skridskoråkningen med 
Shkelzen under idrottstiden. De behöver matsäck med sig 
och är tillbaka runt kl. 13.00. Glöm inte att de behöver en 
hjälm och bra kläder (täckbyxor, vantar etc.). Om ni undrar 
över någonting hör av er, så hjälper vi er gärna! 
 

På fredag vill Örnarna ha ”barnens-bestämmer-dag” för att 
det tydligen inte var så lyckat förra gången. Barnen 
bestämde det på klassrådet och jag tycker att det är ok 
att ha det en sista gång.  
 

En sak som jag vill ta upp innan vecka 50 är att barnen vill 
ha en liten klassfest i form av en picknick. Eftersom vädret 
inte är så lämpligt vill vi flytta picknicken till musiksalen. 
Alla föräldrar är välkomna men det kommer bli mellan kl. 15 
och 16.30, så jag förstår om tiden inte funkar så bra. 
Däremot kan ni gärna bidra med något gott att äta/smaka 
för alla (kanske typiskt från ert hemland?!). Det kommer 
inte bli möjligt att laga maten där men vi kan värma maten 
om det skulle behövas.  
 

OBS! Glöm inte 14/12 Kastanjens vintermarknad!!! 
 

Ha en underbar helg allihopa! Barbara 


