
VECKOBREV FA                                       V 10 
Hej! Äntligen mars och våren är på gång, det märks att dagarna blir 

längre…                                                                                              

Vi har haft en fin vecka tillsammans, dock lite pratig. Även Mamma 

Mu och Kråkan tycker att det varit lite väl pratigt och Kråkan sa idag 

fredag till barnen att de skulle träna lite under helgen på att inte 

prata rakt ut, hela tiden ”hålla i näbben”.  

Vi är igång med vårt skapande kring muséer och det finns oändligt 

mycket fin och bra fantasi och entreprenöriell förmåga hos barnen i 

FA. Arbetet fortsätter nästa vecka och vi tänker oss en utställning 

så småningom… 

IDROTT har vi som vanligt på måndag, där leker två födelsedagsbarns önskelekar och gör stafettlekar. 

SIMSKOLA är det på tisdag, då fortsätter vi att träna lika fint som vi brukar!  

ÄVENTYRSPEDAGOGIK med Sofia har Solarna på tisdag samtidigt bygger Månarna vidare på sina 

museer. 

SKOGEN får besök av oss på onsdag och den här gången har vi span och fokus på vårfåglar, vilka vi 

även kommer att försöka att måla av. 

MATEMATIK arbetet handlar om siffran fem nu och om hälften och dubbelt. Under den 

gångna veckan har vi tränat på att göra mönster bl a genom att göra kompisarmband. Vi 

har även börjat att prata och arbeta med addition (+), ett arbete som fortsätter under 

våren. 

SVENSKA arbetar vi med utefter den egna utvecklingsnivån, alla har sina egna små mål de arbetar 

efter. Stora framsteg syns tydligt hos alla! 

LEKEN kommer vi att arbeta extra med de kommande veckorna. Vi skapar yrkeslådor med olika rollspel 

där alla får möjlighet att ge och ta i leken. FA är bra på att leka och gör det fint, nu gör vi en ytterligare 

fördjupning i lekens förmågor och kamrat relationer. 

MUSIKLEK med Anne blir det på fredag och barnen hoppas på att få göra musikmassage igen! 

BIBLIOTEKET går vi till på fredag och lånar böcker samt lyssnar på sagor. Ta med utläst bok då! 

SKOLSKÖTERSKAN planerar nu för fullt för att ni ska komma på ett besök till henne, de som ännu inte 

skrivit upp en tid till henne uppmuntras att göra det omgående. Idag fredag har ni i den gröna brevlådan 

under schemalistorna fått en hälsodeklaration, som hon vill att ni fyller i om ert barn. Den tar ni sedan 

själva med er till skolsköterskan när det är dags för ert besök. 

Sportlovet är precis till enda och det känns lite snabbt på, att redan nu dela ut förfrågan om hur ditt barn 

kommer att vara på fritids under påsklovet. Men tiden går så fort och vi behöver planera för påsklovet 

redan nu… 

Hoppas ni alla får en härlig helg! 

Hälsningar Tove & Ann-Charlotte 


