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Hej! Våren gjorde visst en liten kullerbytta under veckan när det kom fullt 

med snö. Som tur var smälte den snabbt bort och nu känns det som vår 

igen… 

Vi fortsätter att jobba med att det pratas rakt ut i samlingar och vid 

jobbstunder, det går åt rätt håll men ständig påminnelse behövs för att 

behålla arbetsro. Vi lägger nu in mer arbetspass under dagen för att 

träna mer på detta och inför åk 1. 

Idag fredag har vi varit och tittat på skolans Talangjakt, vi var så imponerade av skolans alla Talanger. 

Vi fick se och höra akrobatik/parkour, cello/fiolspelande elever, danser av olika slag och vacker sång. 

Efter att vi tittat på Talangjakten gick vi till klassrummet och röstade. Resultat av vem som vinner 

Talangjakten 2017 på Bergvretenskolan presenteras om några veckor. 

Nu är den tjocka boken om trollkarlen från Oz utläst och vi har idag fredag börjat att läsa Astrid 

Lindgrens bok Mio min Mio. 

IDROTT har vi på måndag som vanligt, då har vi tänkt oss en evighetsstafett och kanske det blir en 

önskelek av måndagens födelsedagsbarn. Måndagen den 3 april har vi ingen idrott, då har vi påsk 

pyssel med hela arbetslaget istället. 

SIMSKOLA blir det på tisdag och vi fortsätter att träna våra fina simkunskaper. Förra veckan fick några 

barn prova på att simma med kläderna på och att livrädda, den här veckan kommer några fler få 

chansen att prova på det. De barnen har fått meddelande om det! 

ÄVENTYRSPEDAGOGIK har Solarna även denna vecka och då får Månarna chansen att bli helt 

färdiga med sina Museum. Många Muséer håller på att bli färdiga, så snart kommer vi att kunna ha en 

liten utställning av dem, spännande! 

SKOGEN erbjöd inget fågelkvitter i onsdags så vi flyttade fram fågelarbetet till nästa vecka och 

letar/lyssnar efter fåglar. Innan vi går ut målar vi av skolans uppstoppade fåglar. Förra veckan sådde var 

och en en liten kruka med gräs, som vi kommer att pynta lagom till påsk. Hoppas nu bara att vi klarar av 

att få gräset att gro och växa, det är allas eget ansvar att komma ihåg att vattna och ta hand om det på 

bästa sätt. 

MATEMATIKEN vi arbetar med den här veckan handlar om siffran 7, tidsuppfattning och regnbågens 

sju färger. 

SPRÅKARBETET handlar om att lyssna efter olika ljud i ett ord, först… sist… eller i mitten. 

MUSIKLEK tillsammans med Anne har vi återigen på fredag efter en veckas uppehåll. 

I helgen byter vi till sommartid…                                                                       

Trevlig Helg! 

 

Hälsningar 

Tove, Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola, Äventyr - Solar,  - Månar Snilleblixtar 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: Matematik, lek 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek 

 


