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Fina FA! På en vecka samlade klassen ihop 10 blommor efter att ha arbetat verkligen knäpptyst och gått tyst och 

fint till maten. Efter att vi tittat igenom vad barnen lagt för förslag i 

burken kom vi fram till tre förslag, som var genomförbara redan under 

fredagen. Ett enhälligt beslut togs efter att vi kommit fram till att ett 

biobesök skulle kunna genomföras i vårt klassrum ”Bergvretenskolans 

biosalong”. Innan det var möjligt att gå på bio fick alla jobba lite innan 

de fick lön i ett kuvert. Jobbet utfördes på bästa sätt, när var och en 

gjorde fint runt sin hylla i hallen. När bion väl öppnat tog var och en med 

sin lön till biljettluckan, för att köpa biobiljett och popcorn, russin och en 

Zoo ask (om man ville förstås). Biofilmen vi såg hette ”Den lilla 

enhörningen” och var mycket spännande. Tyvärr hann vi inte se klart filmen, så vi tittar på det spännande slutet 

på måndag. Extra tandborstning idag kan nog vara bra! 

För övrigt under veckan har vi arbetat med siffran 2, språket, varit i kamelparken, lånat böcker och hört en saga 

av bibliotekarien Mattias där. En annan sak som vi lärt oss på alla möjliga sätt genom film, prat, bild, sång och 

drama är Vattnets kretslopp. Fråga gärna ditt barn om vattnets kretslopp… 

Nästa vecka jobbar vi vidare med siffran 3, snilleblixtar och mycket annat… 

Läxa. Idag har vi lagt en liten läxa i barnens lådor i hallen. Den handlar om när han/hon var liten, när ni hittat ett 

foto och kommit på när första tanden kom, vad första ordet var m.m., tar ni med läxan till skolan. Det brukar vara 

en mycket uppskattad uppgift och spännande att se alla klasskompisar när de var riktigt små.  

Idrott har vi på måndag och leker då bland annat en önskelek banan kull, ta med ombyte och handduk. 

Simskolan i tisdags var magisk… hela FA (förutom två barn som inte deltog vid simundervisningen i tisdags) 

simmade i 25 m bassängen samtidigt och alla kämpade och var nöjda och glada. Det värmde gott hos fröknar 

och simlärare, att se allas kämparglädje i samma djupa vatten. På tisdag är det dags igen för simskola, ta med 

badkläder då. 

Äventyrspedagogik med Sofia har Solarna, då arbetar Månarna med Snilleblixtar.  

Snilleblixtarna kommer vi att arbeta med under våren och är entreprenöriellt arbetssätt med olika aktiviteter. Vi 

har fått lära känna Blixten och Mamma damm och hennes tussar via en berättelse. De har lärt oss vad ett moln 

och damm är. De har förutom vattnets kretslopp lärt oss om tyngd kraft och vi kommer att få chansen att lära oss 

mycket mer om olika sorters fenomen och tekniker. Nästa vecka funderar vi på vad ett museum är och hoppas på 

att vi kan bygga några muséum. Den som har en skokartong hemma får gärna skicka med den till skolan nästa 

vecka. Tack på förhand! 

Skogen byttes ut mot en lekpark i onsdags ”Kamelparken”, där vi lekte och hade skoj. På onsdag går vi till 

Trollskogen igen, kom ihåg kläder efter väder. 

Biblioteket får ett besök av oss även nästa vecka och vi hoppas på att få höra ännu en saga av bibliotekarien 

Mattias då. Ta med utläst bok nästa fredag! Musikleken utgår nästa vecka. 

Sjuk- och friskanmälan. Om ditt barn blir sjuk vill vi att du sjukanmäler samma morgon innan kl. 8.00 på telefon 

0171-626 714. Ring åter dagen innan ditt barn kommer tillbaka till skolan, så att vi är förberedda på det och kan 

ta mot på bästa sätt. 
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