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Hej! Kompis veckan är till enda och har gjort ett fint avtryck i vår klass. I slutet 

av varje dag har var och en fått berätta vad de gjort för fint mot en kamrat den 

dagen. Sedan har de fått sitt märke och satt in det i sin kompisbok. Vi 

fortsätter att ta fler märken efter sportlovet! Vi märker att barnen fått upp 

ögonen för varandra och hjälper varandra på ett mycket fint sätt.  

Alla hjärtansdag firade vi med att åka på simskolan och efteråt fick vi uppåt puffar av våra kompisar. När 

alla hade fått sina uppåt puffar tränade vi på Berggrunden ”att hålla en hemlis”. Barnen fick en sak att 

hålla i handen som de inte fick visa förrän alla hade fått sin sak. Då fick de titta och stoppa in i munnen! 

UTFLYKTEN under torsdagen blev toppen, med både promenad, lek, lunch ute och teater.  

Efter lovet jobbar vi vidare med siffran 4 och att göra mönster. Vi firar också tre födelsedagsbarn, Emilia 

och Vilda som fyller år under lovet och Frans som fyller år veckan efter lovet. Grattis! 

IDROTT hade vi i måndags, då spelade vi basket fia och lekte hajen. Måndagen efter lovet är 

det idrott igen och Tove planerar något spännande. Ann-Charlotte är ledig då och sitter på flygplanet 

hem från varmare breddgrader. Vikarie kommer att finnas för henne! 

SIMSKOLAN åker vi till igen efter lovet, Hurra! 

ÄVENTYRSPEDAGOGIK har Månarna med Sofia under tisdagen och Solarna arbetar med 

Snilleblixtar. Om någon mer har en tom skokartong som ni kan ta med till skolan uppskattas det mycket! 

SKOGEN går vi till under onsdagen, där letar vi olika sorters plockmaterial som vi sedan lägger i olika 

mönster. Kanske vi får hjälp av trollen… 

MATEMATIK arbetar vi med under torsdagen, siffran 4 och spel tillsammans blir jobbet för dagen. 

BIBLIOTEK, MUSIKLEK står på fredagens schema, kom ihåg utläst bok! 

Hoppas ni alla får ett härligt sportlov! Vi ses vecka 9. 

Hälsningar 

Tove & Ann-Charlotte 

 


