
VECKOBREV FA                                       V 46 
Hej! Det första lovet för ditt barn på Bergvretenskolan är nu till enda och vi är åter tillsammans och har 

kul. Vintern har flyttat in i vårt land och vi som hade tänkt måla höstträd den här veckan… det blev jätte 

fina snögubbe tavlor istället, som sitter utanför vårt klassrum. När snön föll som mest i onsdags, hade vi 

utedag och gick till Fanna IP och lekte i den orörda snön. När vi skulle gå in såg vi alla ut som 

snögubbar! Vilket senare resulterade i små snögubbeberättelser som sitter på vår Berggrundsvägg. 

Ordbanken har blivit en rolig lek, där alla deltar utifrån sin förmåga. En del läser bokstavsljud, andra 

läser ord, meningar, kortare eller längre texter som de sedan skriver ner i en fin viktig liten bok. Alla 

deltar med glädje och stort engagemang, även fröken. Ord och meningar är vårt fokusområde just nu. 

Hemliga påsen och 5 frågor om dagens värd har blivit en succé! Dagens värd sköter sitt uppdrag på 

ett exemplariskt sätt, det är så spännande varje dag… 

Idrotten v 46 kommer att innehålla samarbete i form av en tågstafett och en lek om familjen Olsson, där 

vi tränar, kondition, samarbete och uppmärksamhet.  

Simskolan flyter på och barnen är fantastiska! De tränar, tränar, tränar och de gör hela tiden sitt bästa, 

både i och ovanför bassängen.  

Äventyrspedagogik fortsätter Sofia att arbeta med tillsammans med FA och v 46 är det dags för 

Månarna att jobba med henne. 

Musiklek tillsammans med Anne har vi haft den här veckan och de kommande veckorna lägger vi fokus 

på att träna in vår lucia tablå med henne. Vi tränar för fullt även i klassrummet så att ni ska få njuta av 

vacker sång den 9/12, vilket FA visar att ni kommer att få göra. 

Biblioteket besöker vi som vanligt på fredag igen, glöm inte utläst bok då. 

Klassföräldrarna Stina (Alice H), Lovisa (Dante) och Fredrik (Vilda H) kommer förutom klassföräldra-

uppdraget även att representera FA vid föräldraråden och vara klassens språkrör. Om ni har tankar, 

frågor eller funderingar som ni vill ska tas upp vid ett föräldraråd kontaktar ni dem. 

Datum att lägga på minnet: 

 18/11 Sista dag att lämna in jullovslappen. 

 1/12 Julspel i Vårfrukyrkan 

 6/12 terminens sista simskola 

 9/12 Lucia – Förskoleklass kl. 15.00 

 14/12 Julpyssel 

 21/12 Sista dag innan jullovet 

 

 

 

 

 

Hälsningar 

Tove, Charlotta & Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola – ta med badkläder. Äventyrspedagogik - Månar 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: JOBBDAG, lek 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek 


