
Månadsbrev för december 

Förskoleklass A och B, Elundskolan 

2019-11-28 

Hej! 
Höstens sista månad har passerat och vi går in i vinterns första månad och hälsar julen 

välkommen.  

 

Under november har vi i matematiken arbetat med talen 8 9, och 0. I svenskan och veckans 

bokstav har vi arbetat med Jj, Kk, Ll och Mm. På språkträningen har vi fortsatt arbetat med rim 

och vi har också börjat arbeta med två- och treljuds ord. Vi har också gjort klart kartläggning 

på Hitta språket och börjat med Hitta matematiken, som vi kommer att fortsätta att arbeta med 

under december och januari. I samhäll/natur/teknik har vi arbetat med äpplet och teknik. Under 

skapande lektionerna har vi fortsatt att haft hösten som tema och skapat svampar och gjort 

äpplen. Vi har också börjat skapande med julen. På våra utedagar under november har vi varit 

på trollkonsert som var väldigt uppskattat hos barnen. Vi hade till trollkonserten tillverkat egna 

svansas som vi kunde svänga på under konserten. Vi har också varit till skogen och till ishallen 

och åkt skridskor. Köpings stadsbibliotek har också fått sig ett besök där eleverna fick en varsin 

bok som gåva och de fick också låna böcker själva för första gången. 

 

Vi har startat ett litet samarbete med köket som kallas Matlabbet. Eleverna fick prova på att 

smaka rödbeta, körsbär, hallon och squash. Under december kommer vi att fortsätta vårt 

samarbete och köket kommer att skapa en adventskalender där vi i förskoleklass kommer att få 

prova på att smaka, lukta och känna på olika frukter, grönsaker, kryddor och maträtter som är 

förknippade med julen. Jätteroligt och spännande tycker vi! 

 

I december kommer vi att gå iväg till Köpings biograf och titta på Trollvinter i Mumindalen 

och till Köpings Kyrka på julsamling. Vi kommer att träna på lucia- och julsånger och julpyssla 

med elevernas faddrar. Vi kommer att gå och titta på Elundskolans luciafirande och även ha ett 

eget luciafirande i förskoleklass där vi kommer att bjuda in er vårdnadshavare.  

 

Julavslutningen är torsdag den 19/12 kl. 09:00 i Köpings Kyrka. Vi har gemensam marsch till 

kyrkan så eleverna börjar som vanligt kl. 08:10. Inbjudan till julavslutningen kommer att 

komma separat längre fram.  

 

Datum att komma ihåg under december: 

V.49  

• Ons 4/12 Rörelse FA. Inget ombyte. 

• Fre 6/12 Skolbio ”Trollvinter i Mumindalen”. 

V. 50   

• Ons 11/12 Rörelse FB. Inget ombyte.  

• Fre 13/12 Förskoleklassens luciafirande kl. 

8:30. 

V. 51 

• Mån 16/12 Julsamling i Köpings Kyrka. 

• Ons 18/12 Rörelse FA. Inget ombyte.  

• Tors: 19/12 Julavslutning kl. 09:00 i Köpings Kyrkan, inbjudan kommer separat. 

 

Vi hälsar eleverna välkomna tillbaka för vårterminen torsdag den 9/1 kl. 08:10. 

Månadsbrev för januari kommer i början på vårterminen. 

 
God Jul och Gott Nytt År! 

Mia och Magdalena 


