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Hej! Nu närmar vi oss advent och under nästa vecka kommer vi att göra 

egna ljusstakar av lera, som vi kommer att tända varje dag i klassrummet. 

Vi kommer också att pyssla lite och göra adventsfint i klassrummet. Första 

ljuset i vår adventsljusstake tänder vi nästa måndag, så att ni hinner få 

göra det hemma tillsammans först.  

Igår torsdag var Jessica Lindegren, (informatör i Enköpings kommun), hos oss för att 

fotografera vår verksamhet. Bilderna kommer hon att använda till den ansökningsfolder 

som skickas ut till blivande förskoleklassbarn. Endast de barn som ni gett oss 

bildmedgivande till, finns med på de bilderna.  

Vi sjunger och sjunger och sjunger Luciasånger, för fullt just nu… 

Idrotten går vi till på måndag, då har barnen önskat att få leka fritt i BE hallen. Ta med 

ombyte och handduk då. 

Simskolan åker vi till på tisdag och fortsätter vår flitiga träning. Sandra var sjuk i tisdags 

så vi hade vikarie för henne, vi hoppas att hon är tillbaka på tisdag. 

Äventyrspedagogik kommer Solarna att ha tillsammans med Sofia på tisdag. 

Skogen var vi till i onsdags och går dit även nästa vecka med kläder efter väder. 

Språket tränar vi vidare på via ordbanken och gör även sammansatta ord. Jättekul har vi, 

när vi leker tillsammans. Barnen vill jobba och jobba, så mycket att vi fröknar nästan inte 

hinner få fram material, (det är så kul!) 

Musikleken utgår nästa vecka, då vår musikfröken Anne är ledig. Vi sjunger istället 

tillsammans i klassrummet, så mycket vi bara orkar och kan. 

Biblioteket får ett besök av oss även nästa vecka, när vi lånar nya böcker. Till och från 

biblioteket tränar vi på att gå tyst och fint som ett ansvarsområde. 

Kom ihåg! Idag fredag 18/11 är sista dag för att lämna in jullovslapparna! 

 

 

 

 

Hälsningar 

Tove, Charlotta, Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola – ta med badkläder. Äventyrspedagogik - Solar 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: JOBBDAG, lek 

FREDAG: Bibliotek 


