
Vecka 2 
 
Under veckan har vi hunnit arbeta klart med många av de saker som varit aktuella. 
 
Under So-lektionerna har vi pratat om vad ett samhälle är för något. Vi har gått ut 
i Ankarsrum och tittat vad som finns, i närheten, där vi bor. Vi har sedan jobbat i 
grupper och gjort egna samhällen med olika saker som vi kan finna i ett samhälle. 
När grupperna är klara med sitt arbete tänker jag lägga ut dem på hemsidan för 
att ni skall kunna se vilka fina samhällen de gjort. 
 
I No har vi pratat om våra olika årstider och hur det kan komma sig att vi har 
årstider och varför vissa har vinter när vi har sommar. 
 
I tisdags träffade klassen Maria för första gången. De gjorde fantastiska skidlöpare 
med hjälp av papper, glasspinnar och färg. 
 
I onsdags hade Marcus sin första idrottslektion tillsammans med klassen. Det var 
flera som var nyfikna och kanske till och med lite förväntansfulla inför 
gymnastiken. Allt gick i alla fall jättebra och jag hörde bara positiva kommentarer 
från både barn och vuxna. 
 
I fredags hade vi så vår bonus som alla längtat efter. Att det dröjt så länge beror på 
att vi hade en massa kul redan inför jullovet. Som bonus denna gång gräddade vi 
våfflor med grädde och sylt. Vi talade om hur det kommer sig att vi äter våfflor 
och när under året våffeldagen infaller. 
 
Det går huvudlöss på skolan så kolla gärna av era barn. 
 
Jag vill samtidigt be er att barnen lämnar gosedjur och andra leksaker som barnen 
håller kärt hemma för att undvika risken för att något försvinner. 
  
På hemsidan finner du ytterligare information. Rektors julhälsning och 
grundskolechefs brev och information om vårterminsstart. 
 
Och om du saknar någon information (i veckobrev eller hemsida) så tveka inte att 
höra av dig till oss. 
 
Ha en riktigt fin helg! 
 
/Lars-Göran och Mia 


