
VECKOBREV FA                                    V 11 
Hej! Vilket väder vi har, det är inte så lätt att vare sig klä sig rätt eller planera rätt, vad vi 

ska göra om dagarna. Den här veckan hade vi planer på att arbeta med vår fåglar, men tji 

fick vi… Fågellätena uteblev när snön kom och istället gick vi ut för att leta efter djurspår. Vi 

hittade inte så många eftersom att det snöade mycket hela tiden, de spår vi såg var troligen 

en katts, en ekorres, en hares, vilka dokumenterades i naturboken när vi kom in. 

”Pratet” har blivit lite bättre i klassen, men fortsätt gärna att prata om det hemma, det gör skillnad. 

IDROTTEN i måndags innehöll önskelekarna kurragömma och kurragömmakull, med instruktioner av 

förra veckans födelsedagsbarn. Nästa vecka blir det hinderbana där vi tränar kondition och muskler. 

Ann-Charlotte är på utbildning då, vikarie är Markus.  

SIMSKOLAN åker vi till som vi brukar. I tisdags var Sandra ledig och Kenneth höll i simundervisningen 

då. Sandra är tillbaka på tisdag. Barnen fortsätter att träna flitigt och de som redan lärt sig att simma 

tränar nu vidare på livräddning, vilket alla i FA kommer att få ta del av och lära sig grunderna till. 

ÄVENTYRSPEDAGOGIK med Sofia har Månarna nästa vecka. Solarna fortsätter då med att bygga 

sina muséer tillsammans med Ann-Charlotte. 

SKOGEN går vi kanske till på onsdag…, men om barnen fått sin tionde blomma, (de har samlat nio 

stycken nu) använder vi den dagen till att gör något extra kul tillsammans. 

KÄNGURUMATEMATIK är ett matematik material som hela Sverige använder sig av och 
Arrangeras av Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM och Kungl. 

Vetenskapsakademien. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik 
genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. Vi 

kommer att arbeta med detta material fr o m torsdag nästa vecka och en tid framöver. 
 

BIBLIOTEKET besöker vi även nästa vecka, ta med utläst bok då. 
 
MUSIKLEK med Anne är det på fredag igen, men fredagen den 24/3 är det ingen musiklek. Då är det 
en Talangjakt på skolan som vi ska gå och titta på. Det är elever från skolan som deltar, dock ingen från 
förskoleklass. Första året på Bergvretenskolan tittar man på skolans Talangjakt, för att åren efter det få 
chansen att delta. Förskoleklass har en egen liten uppskattad Talangjakt på fritids istället. 
 
För ditt barns och skolans säkerhet påminner vi er föräldrar om att sätta en prick framför ditt barns 
namn på schemalistan när ni kommer på morgonen, samt stryka över ditt barns namn med 
överstrykningspenna, när ni går hem för dagen. 
 
 
 
Trevlig helg! 
 
Hälsningar  
Tove & Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola, Äventyr - Månar, Solar - Snilleblixtar 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: Matematik, lek 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek, Matematik 

 


