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Hej! Påsklovet lämnar vi nu bakom oss och det verkar som att alla har haft en bra ledighet. Veckan som gått har 

varit bra. Nu är det inte så många skoldagar kvar av ditt barns första år på Bergvretenskolan, faktiskt bara 29 st. 

Ett flertal av dessa dagar är inte vanliga skoldagar, utan innehåller andra spännande aktiviteter som t ex Åsendag 

med räddningstjänsten, naturskoledag, inskolning till åk 1.  

 9 maj Åsendag med räddningstjänsten 

 10 maj, 24 maj inskolning till åk 1 

 15 maj, 17 maj Naturskoledagar 

 Lov 1 maj, 25-26 maj, 5-6 maj (meddela ev. ledighet) 

Jag och Tove kommer att arbeta kvar i förskoleklass även nästa år och så fort jag vet vem blivande lärare i åk 1 

och vilken fritidspersonal som kommer att arbeta tillsamman med ditt barn nästa år meddelar vi det. Det vi med 

säkerhet vet är att blivande åk 1 kommer att hålla till i paviljongen närmast lekparken. Det är och har varit ett 

fantastiskt år och både barn och ni föräldrar är toppen!  

Matematik och biologi. Vi har arbetat med de geometriska formerna cirkel, klot, kvadrat, kub, rektangel, triangel 

och kon. Vi har även arbetat med siffran 9 och därmed har vi nu vetskap om alla siffrorna 0-9. När vi arbetade 

med siffran nio var en uppgift att rita sig själv som bebis efter att ha legat nio månader i sin mammas mage. Det 

samtalet ledde vidare till hur ett barn kommer till, mycket fniss men också kloka tankar och samtal uppstod. Vi har 

tittat på fotografen Lennart Nilssons film ”Ett Mirakel”, nu är alla fullt medvetna om att vi faktiskt är mirakel allihop. 

Nästa vecka arbetar vi vidare med 10 kamraterna, cirkel och klotet i bild och sagoform. 

”Big bang” och hur allt kom till var samtal som uppstod under veckan när vi 

pratade om livets mirakel, det och de klotformade planeterna kommer vi att 

arbeta vidare med under nästa vecka. 

Författaren Per Gustavsson satte stora avtryck hos barnen, de är nu jätte 

intresserade att skriva och illustrera sagor, vilket vi kommer att arbeta med 

en tid framöver. Till allas stora glädje fick barnen också varsin bok att läsa 

hemma. 

Musée utställningen är på plats, hoppas ni har haft möjlighet att kika lite, 

barnen så är stolta över den.  

Leksaksdag har klassen röstat fram igen, när de nu samlat ihop 10 

blommor. På torsdag får var och en ta med sig en leksak. 

Kläder att använda utomhus är en stor fråga just nu, vädret skiftar så mycket 

från snö till varm och skön sol. Försök att ha lite blandat med kläder på 

barnets hylla ett tag till, gärna ”lager på lager”, som man kan ta av och på.             

Vi hoppas snart på varmare väder!  

Idrott, simskola, äventyr, bibliotek och musiklek har vi i vanlig ordning nästa vecka, vi ses då! 

 

                 Trevlig Helg! 

                 Hälsningar 

                 Tove & Ann-Charlotte 

 

MÅNDAG: Idrott, ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola, Äventyr - Månar, Språk - Solar 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: Matematik, lek 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek 

 


