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God fortsättning på det nya året, nu är det äntligen dags igen!                                                                                               

Hoppas ni alla haft en fin julledighet och att barnen längtar tillbaka till skolan, vi 

fröknar längtar i alla fall efter dem. Vi startar upp men en ny klasskamrat och vi 

hoppas att hon och hennes familj kommer att trivas hos oss i FA 

Ni har fått en ny klasslista i den gröna plastfickan under schemalistorna i 

studiehallen.  

Nu väntar en ny termin och vi går mot ljusare tider, men först hoppas vi på mycket 

snö så vi kan åka i backar med madrasser och på isen med skridskor. Tyvärr 

verkar den här veckan bjuda på regn så glöm inte bort att fylla på med extra 

kläder… 

Matematik arbetet kommer att handla en del om tidsuppfattning, dagar, månader och årstider de kommande 

veckorna. Siffrorna 0-9 står också på tur och arbetas med på både praktiskt och teoretiskt sätt. 

Språk och kommunikation. Repetition av Praxisljuden kommer att ske de kommande dagarna och vi börjar 

även att skriva dagens ord i våra små fina böcker. Orden kommer delvis att hämtas från en ny kapitelbok, 

Trollkarlen från Oz. Det är en mycket spännande berättelse, med många nya ord och begrepp.  

Trollskogen går vi till på onsdag och hoppas att det inte regnar allt för mycket på oss, som vädergudarna spår. 

Undrar om Trollen saknat oss? Nästa onsdag hoppas vi på snö så vi kan åka madrass i en backe. Egen hjälm får 

ni gärna skicka med hemifrån till nästa onsdag. Ann-Charlotte är på utbildning nästa onsdag, vikarie är i 

dagsläget oklart. 

Simskolan startar nästa vecka igen, kom ihåg badkläder och handduk då. 

Äventyrspedagogiken likaså… och det är då Månarnas tur att arbeta med fröken Sofia. 

Musikleken startar vi upp med på fredag, hälsar fröken Anne. 

Biblioteket besöker vi på fredag, kom ihåg att ta med utläst bok då. 

Idrott blir det på måndag i BE hallen, ta med ombyte och handduk. 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar 

Tove & Ann-Charlotte 

TISDAG: Första dag efter lovet, JOBBDAG 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: JOBBDAG, lek 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola – ta med badkläder. Äventyrspedagogik - Månar 

ONSDAG: Åka madrass, ta gärna med egen hjälm 

TORSDAG: JOBBDAG, lek 

FREDAG: Bibliotek 


