
VECKOBREV FA                                        V 20 
Hej! Vi har haft en intensiv men fin vecka tillsammans, barnen har varit fantastiska och jobbar så bra. Vädret har 

dock varit väldigt upp och ner, ena stunden sol och nästa snö… Räddningstjänstens dag på åsen blev väldigt 

lyckad och vi dokumenterade den dagen i onsdags, när barnen fick skriva och rita vad som varit bra med dagen. 

De har även dokumenterat sin första stund i sitt nya klassrum, vilket åk 1A fröknarna Maria och Katharina ska få 

av dem. Både Maria och Katharina var med vid detta första besök, vilket var väldigt uppskattat. Ni får idag ett 

bifogat välkomstbrev från blivande åk 1:s arbetslag, med tider för inskolning samt öppet hus för er att tillsammans 

med ditt barn, besöka de nya lokalerna och träffa fritidspersonal och ev. lärare. 

Vi är i full gång med att skriva sagor om våra planeter, flertalet är redan färdiga och vi kan aldrig få nog av att läsa 

dem tillsammans. De är helt enkelt underbara, ni ska få ta del av dem vid tillfälle!  

Nästa vecka, v 20 blir ännu en annorlunda vecka och ser ut som följer: 

 

I går fick ni en inbjudan till en klassträff – familjekväll på skolan. Klassföräldrar, fröknar och alla barn har planerat 

för en gemensam kväll. Välkomna! 

Hälsningar Tove & Ann-Charlotte 

Måndag: Månarna i alla tre förskoleklasser går till Vattenparken tillsammans med Tove, Fredrik och Majsan för att 

träffa Naturskolans lärare och lära sig om naturens mångfald – ”Vår i skogen” är temat för dagen. Månarna ska vara på 

plats kl. 8.00 med kläder efter väder och en liten matsäck, lunch serveras på skolan som vanligt kl. 12.00.  

Solarna är kvar på skolan tillsammans med Ann-Charlotte och jobbar samt har lekidrott tillsammans med övriga solar i 

arbetslaget (FB, FC). Inget ombyte behövs. 

 Tisdag: Simskola som vanligt fast vi sim tränar alla i undervisningsbassängen eftersom att det är en vattenläcka i den 

stora bassängen. Ta med badkläder och handduk! 

Månarna har äventyr med Sofia för sista gången det här läsåret. Solarna arbetar med Ann-Charlotte i klassrummet. 

 
Onsdag: Solarna i alla tre förskoleklasser går till Vattenparken tillsammans med Tove, Fredrik och Majsan och lär sig 

om naturens mångfald – ”Vår i skogen” är temat för dagen. Solarna ska vara på plats kl. 8.00 med kläder efter väder 

och en liten matsäck, lunch serveras på skolan som vanligt kl. 12.00.  

Månarna är kvar på skolan tillsammans med Ann-Charlotte och jobbar samt har lekidrott tillsammans med övriga solar i 

arbetslaget (FB, FC). Inget ombyte behövs. 

 
Torsdag: ”Outdoor classroom”. Många skolklasser i Enköpings kommun flyttar ut sin undervisning den här dagen, så 

gör även vi och startar upp med samling utomhus. Vi samlas vid vår uppställningsplats på gården kl. 8.10. Kläder efter 

väder! Lunch serveras på skolan som vanligt. 

 Fredag: Biblioteket får ett sista förskoleklassbesök av oss nästa fredag. Det går bra att låna en ny bok nästa vecka 

också, men sedan vill vi att alla böcker lämnas tillbaka senast den 2/6 inför sommaren. Barnen har varit helt otroliga på 

att låna böcker och att nyfiket leta vidare efter bra och spännande böcker, en bra grund för den lustfyllda läsningen är 

lagd. Glöm inte bort att läsa tillsammans under sommaren, det är mycket viktigt inför ditt barns fortsatta studier. 

Musikleken har också varit inspirerande och nu har vi bara tre gånger kvar, i morgon, nästa fredag och torsdagen den 

1/6. Fokus nu har vi på att träna in våra avslutningssånger, som ni får höra på skolavslutningen i BE hallen den 9/6. 

 


