
VECKOBREV FA  V 50-51 

Ho ho ho!  

Bara åtta skoldagar kvar… &  12 dagar kvar till Jul…     

Vilken härlig termin vi haft… 

Fredags eftermiddagen blev fantastisk med våra underbara 

förskoleklasser. De sjöng och agerade som om de aldrig hade gjort 

annat. Tårar i lyckliga fröknars ögon fylldes av glädje… 

Musikfröken Anne önskar alla God jul och hälsar att hon är 

stolt över våra förskole klassare som sjöng och agerade på bästa 

sätt. Tack alla föräldrar, syskon och mor/farföräldrar som kom 

och delade fredagens eftermiddag med oss.  

Under fikat i matsalen delades Nobelpris i Nya Leksaker ut till FA. De nya Leksakerna/Uppfinningarna 

fanns sedan att beskåda i klassrummet och kommer att koma hem till er så småningom. Flertalet har gjort 

uppfinningar tillsammans med en klasskompis och de ska först komma överens om vem som ska få ta hem 

uppfinningen först.  

Idrotten kommer Tove och Linn att hålla i på måndag. Ann-Charlotte är på utbildning under måndagen. 

Måndag v 51 går vi till idrottshallen och dansar lite juldanser. 

Lucia får vi själva gå och beskåda på tisdag kl. 9.30 i BE hallen, när skolans nior framför sitt Lucia 

program för hela skolan. Innan vi tittar på det bjuds vi på Lussefika i klassrummet! Därefter går vi på ett 

litet tomteäventyr tillsammans med vår äventyrspedagog Sofia. 

Julpyssel har vi i hela arbetslaget på onsdag under hela förmiddagen. Mycket pyssel lär det bli då! 

Biblioteket går vi till för sista gången den här terminen, kom ihåg att ta med den bok ni har hemma så ditt 

barn kan låna en bra julbok ni kan läsa tillsammans under julledigheten. 

Onsdag 21 december är sista skoldagen innan jullovet. Då kommer vi att ha en gemensam julavslutning 

tillsammans med hela lågstadiet i BE hallen. Alla årskurser kommer att framföra några sånger för 

oss alla då, vi kommer att sjunga Janssons frestelse och När nätterna blir långa… Därefter 

fortsätter vi med lite julmys. Därefter är det dags för stora jul KRAMEN!  

Förutom allt detta skoj kommer vi att jobba med att göra klart, pyssla, leka och förbereda oss inför julen så 

vi är beredda när Tomten kommer. Om det finns någon som hann ta kort i fredag på Luciatåget får ni gärna 

skicka några bilder som vi kan titta på tillsammans. 

Utvecklingssamtal. Startar vi upp med under första skolveckan efter jullovet, de som inte lämnat in 

önskemål om tid tilldelas en tid som vi hoppas ändå kan passa. Tiderna bifogas detta brev. 

Efter jullovet får vi en ny klasskamrat hon heter Miral, vi hälsar henne hjärtligt välkommen till oss. 

Skolans startar igen tisdagen den 10/1. Måndagen den 9/1 är är det planeringsdag och fritids är stängt! 

                     God Jul o Gott nytt år önskar 

                                           Glädje fyllda fröknar, som har det bästa jobbet 

                                                       Ann-Charlotte, Tove, Charlotta 


