
 

 
 

Hej alla föräldrar! 
 
Nu närmar sig julen med stormsteg. Vi vill passa på att tacka alla som var med och 
genomförde det fina luciatåget i lördags med Svenska Skolan. Det bjöds på glögg med 
pepparkakor och lussebullar. Tomten kom besök med godispåsar.  
Det här är en fest som anordnas av föräldrarådet (PTA) på skolan.  
 
Svenska Skolans kompletteringsundervisning börjar igen med första undervisningstillfället 
den 9 januari 2017. Vi ser fram mot att träffa era barn då. 
 
Vill vill även ta tillfället i akt att informera om att barn i den kompletterande 
svenskundervisningen kan ansöka till lägerskolan i Sparreviken utanför Göteborg som ges 
under sommaren 2017. Föreningen Sverigekontakt betalar kursavgiften! Mer information 
hittar ni på hemsidan www.sverigekontakt.se från mitten av januari. 
 

 
 

Ett stort tack för denna termin!  
Med önskan om en riktigt  

God Jul och ett Gott Nytt År! 
/Johanna, Lovisa och Anne 
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CDL 
 
Jag ska börja med att tacka för att jag får låna era barn vid ett tillfälle varje vecka. Jag börjar 
som vanligt med att läsa en stund varje gång. Vi resonerar lite omkring texten och innehållet. 
Självklart tar vi upp ord som kan vara svåra. Vi har fortsatt arbetet med rim, ramsor och 
verser. Vi har arbetat med texterna från luciasångerna. Vi har läst dem tillsammans och tittat 
på svåra ord. Med tanke på att det är gamla texter så är det många ord som är svåra att förstå. 
Ibland har vi slagit upp ett ord på datorn för att få svar på vad det betyder. Vi har även arbetet 
med de fyra adventverserna och talat lite om advent. Barnen har fått skriva adventverserna i 
sina skrivböcker. Som ett komplement till detta har vi sett på ett program från UR (Svenska 
Utbildningsradion) som på ett lättsamt vis tar upp hur bokstäverna låter och hur man bildar 
ord. De har även tagit upp sammansatta ord m.m. Programmet heter Bokstavslandet och är ett 
bra program som man kan hitta via svt play. 
Vi har avslutat lektionen med att träna luciasångerna för att kunna dessa till vårat luciafirande. 
Hoppas nu att ni får en härlig ledighet så ses vi igen måndagen den 9 januari 2017. 
Titta ordentligt på det kalendarie som vi skickar med. Vissa måndagar utgår pga att CDL inte 
har samma lovperioder som de övriga skolorna där vi undervisar.  
 
 
LGB 
 
Höstterminen börjar lida mot sitt slut och nästa vecka börjar jullovet. Jag vill passa på att 
tacka för den här terminen och hoppas ni alla får en välförtjänt vila. 
När barnen kom tillbaka efter höstlovet hade vi ett spök och Halloween tema. Barnen fick se 
ett avsnitt  av Lilla spöket laban och skriva Halloween dikter på Ipaden. Barnen skrev 
dikterna i samarbete med varandra för att bland annat skapa en naturlig kommunikation 
mellan eleverna och ge dem en möjlighet till kunskapsutbyte. Som vanligt har jag försökt 
börja varje lektion med högläsning och de första har varit på rim, Sagan om Karlknut, Den 
vilda bebin får en hund, Ronny och Julia tror på tomten och Tomtegröt och tulpaner. I 
samband med läsningen har vi ofta boksamtal där barnen får möjlighet att reflektera över 
innehållet i boken och träna lässtrategier. Barnen har fått egna häften med olika rim uppgifter 
och vi har spelat lite olika rimspel. De har skrivit rim dikter på Ipaden tillsammans med hjälp 
av rimord från några av spelen. Den sista måndagen pratade vi om advent och lucia. Jag 
läste Konrad lussar och vi spelade ett språkfrämjande lucia spel.  
Vi har tränat på luciasånger inför vårt luciafirande, sen andra veckan efter lovet. 
 
 
 
LA CHAT 
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Johannas grupp 
 
Jag ska börja med att tacka för att jag får låna era barn vid ett tillfälle varje vecka. 
Vi har fortsatt arbetet med rim, ramsor och verser. Jag börjar lektionen med att läsa högt som 
vanligt, det är en viktig del av svenskan. Jag har läst berättelser ur Barnen från Bullerbyn. Vi 
har skrivit och talat om de fyra adventsverserna som lästes upp på vårat luciafirande. Vi har 
även gått igenom texterna från luciasångerna, där hittade vi många rim och många svåra ord. 
Den lektionen arbetande vi ihop med Annes grupp så då fick de sitta två och två och läsa 
texterna, de antecknade sedan vilka ord som var svåra. Vi gick igenom de svåra orden 
gemensamt. En del ord slog vi upp på datorn för att ta reda på betydelsen. Sista stunden varje 
lektion har vi samlats alla tre grupper och övat på luciasångerna för att kunna dessa till det 
fina luciatåget. 
Hoppas nu att ni får en härlig ledighet så ses vi igen tisdagen den 10 januari 2017. 
 
Annes grupp 
 
Jag vill tacka sen sist, och än en gång poängtera vilka otroligt trevliga barn ni har. Mycket 
samarbete och gemenskap i gruppen! Och för er som deltog, vill jag även tacka för det fina 
luciatåget. Det blev en hit.  
Temat sedan sist har varit “rim och ramsor”. Vi har bland annat skrivit namndikter och 
rimdikter samt läst och sjungot olika svenska ramsor 
Vi har precis firat en av årets viktigaste högtider i Sverige - Lucia. Sista veckorna innan 
luciafirandet med skolan, har alltså lucia samt vinter varit i fokus. Vi har tränat inför 
uppträdandet samt målat och skrivit vinterkort. Jag har även introducerat ett nytt inslag i 
gruppen; Grej Of The Day (G.O.T.D). Fråga gärna er barn mer om detta! Då vi kommer att 
fortsätta även nästa termin.  
Hoppas att ni får ett riktigt skönt lov med mycket vila! Jag ser fram emot nästa termin med 
era barn. Till Max, så är vi i gruppen ledsna att du ska sluta! Vi önskar dig och brorsan lycka 
till på nästa destination!  
 
Lovisas grupp 
 
Höstterminen börjar lida mot sitt slut och nästa vecka börjar jullovet. Jag vill passa på att 
tacka för den här terminen och hoppas ni alla får en välförtjänt vila. 
Efter höstlovet började vi med ett kort skräck tema där eleverna fick läsa några spökhistorier. 
Under läsningens gång skulle de också markera ord som de inte förstod eller kände sig 
osäkra på. Vi repeterade de strategier man kan använda sig av när man inte kan ett ord och 
sen samtalade vi om de olika orden för att öka förståelsen av texterna. Varje elev fick sen 
välja en av alla de olika historier de läst och återberätta den för de andra.  
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Följande veckor har vi fortsatt att fördjupa oss i temat poesi, rim och ramsor. Vi har gjort lite 
olika dikt övningar där eleverna har skapat egna dikter och läst upp för varandra. Vi har sen 
reflekterat och samtalat om de olika dikterna.  
Eleverna fick i uppgift att ta reda på några svenska poeter och läsa en dikt från någon av 
dem. Vi har samtalat om hur man läser en dikt och reflekterat över hur dikterna påverkar oss. 
Nu håller eleverna på med ett grupparbete där de ska presentera en känd svensk poet och 
några av hens verk.  
Vi har som vanligt mycket fokus på ord som dyker upp i undervisningen och tittar regelbundet 
på månadens ord. Vi har bland annat tittad lite närmare på svenska homonymer och 
synonymer. 
För att introducera fenomenet “Spoken word” där dikt och framförande smälter samman så 
har eleverna vid två tillfällen fått se den svenska Mästaren och silvermedaljören av Poetry 
slam 2015. 
 Under fem veckor har vi tillsammans med den andra gruppen tränat inför vårt luciafirande. 
 
 
MEYRIN 
 
Johanna grupp 
 
Jag ska börja med att tacka för att jag får låna era barn vid ett tillfälle varje vecka. 
Jag börjar som vanligt lektionen med att läsa högt ur olika böcker. 
Arbetet med rim och ramsor har fortsatt efter höstlovet, men nu har vi använt oss av 
adventverserna och av texterna till luciasångerna. Vi har även arbetet med att göra 
namnverser. Vi har samarbetat med Lovisas grupp och då fick barnen arbeta två och två och 
leta efter svåra ord i luciatexterna. Vi har även letat efter rim i dessa texter. Det finns många 
rim och även många svåra ord i dessa gamla texter. Efteråt gick vi igenom orden gemensamt 
och försökte komma fram till vad de betydde. Ibland fick vi ta till datorn för att hitta 
betydelsen. 
Den sista stunden av varje lektion har vi ägnat åt att träna luciasångerna för att kunna dessa 
till vårat fina luciafirande. 
Hoppas nu att ni får en härlig ledighet så ses vi igen efter lovet, onsdagen den 11 januari 
2017. 
 
Lovisas grupp 
 
Höstterminen börjar lida mot sitt slut och nästa vecka börjar jullovet. Jag vill passa på att 
tacka för den här terminen och hoppas ni alla får en välförtjänt vila. 
När barnen kom tillbaka efter lovet började vi fokusera på känslan rädsla. Barnen har läst 
spökhistorier och sen återberätta dem för varandra. Jag har haft högläsning med olika texter 
och dikter om rädsla som vi sen samtalat och reflekterat över. De har fått testa på olika 
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tekniker för att skapa dikter och arbetat i sina arbetsböcker. Under alla olika aktiviteter tar vi 
upp ord och uttryck som barnen inte förstår eller undrar över. Vi använder oss av olika 
strategier för att ta reda på vad ordet betyder och hjälper varandra.  
Sen andra veckan efter lovet har vi tränat på lucia sånger och verser inför luciafirandet. Vi 
har tränat tillsammans men Johannas grupp. 
 
 
 
NATION 
 
Annes grupp 
 
Först och främst vill jag tacka för det lyckade luciatåget! Så roligt att många av era fina barn 
ville delta. Det blev en hit, tack vare dem! 
Temat sedan sist har varit “rim och ramsor”. Vi har bland annat skrivit namndikter och 
rimdikter samt sjungit och läst svenska ramsor. Som nämnt ovan, har vi precis firat en av årets 
viktigaste högtider i Sverige - Lucia. I och med detta har fokus legat på uppträdandet samt 
vinter de senaste veckorna. Vi har tränat luciasånger samt skrivit och målat vinterkort. Barnen 
i min grupp har även haft turen att få lyssna på presentationer om svenska poeter. Det är de 
lite äldre barnen i Lovisas grupp som har stått för detta. Tack!  
Jag har även introducerat ett nytt inslag i gruppen; Grej Of The Day (G.O.T.D). Fråga gärna 
era barn om detta, då vi kommer att fortsätta även efter jul.  
Med önskan om ett riktigt skönt jullov, med mycket vila, till er alla! Jag ser fram emot ett ny 
termin med era barn.  
 
Lovisas grupp 
 
Höstterminen börjar lida mot sitt slut och nästa vecka börjar jullovet. Jag vill passa på att 
tacka för den här terminen och hoppas ni alla får en välförtjänt vila. 
Efter höstlovet började vi med ett kort skräck tema där eleverna fick läsa några spökhistorier. 
Under läsningens gång skulle de också markera ord som de inte förstod eller kände sig 
osäkra på. Vi repeterade de strategier man kan använda sig av när man inte kan ett ord och 
sen samtalade vi om de olika orden för att öka förståelsen av texterna. Varje elev fick sen 
välja en av alla de olika historier de läst och återberätta den för de andra.  
Följande veckor har vi fortsatt att fördjupa oss i temat poesi, rim och ramsor. Vi har gjort lite 
olika dikt övningar där eleverna har skapat egna dikter och läst upp för varandra. Vi har sen 
reflekterat och samtalat om de olika dikterna.  
Eleverna fick i uppgift att ta reda på några svenska poeter och läsa en dikt från någon av 
dem. Vi har samtalat om hur man läser en dikt och reflekterat över hur dikterna påverkar oss. 
Nu håller eleverna på med ett grupparbete där de ska presentera en känd svensk poet och 
några av hens verk.  
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Vi har som vanligt mycket fokus på ord som dyker upp i undervisningen och tittar regelbundet 
på månadens ord. Vi har bland annat tittad lite närmare på svenska homonymer och 
synonymer. 
För att introducera fenomenet “Spoken word” där dikt och framförande smälter samman så 
har eleverna vid två tillfällen fått se den svenska Mästaren och silvermedaljören av Poetry 
slam 2015. 
 Under fem veckor har vi tillsammans med den andra gruppen tränat inför vårt luciafirande. 
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