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Hej! Kyla och snö har gjort sig påmind den här veckan, då passade vi på att leka ute i snön och åka madrass i en 

liten backe. Vi är på väg mot nästa skollov, Sportlovet där alla får chansen att vila upp sig lite, oavsett om det blir 

ledighet hemma eller på fritids. Den här veckan har vi börjat samla nya blommor och målet är fortfarande att 

arbeta tyst men också att ställa upp sig snabbt och gå på ett fint led, både inne och ute. Två blommor har vi 

lyckats få den här veckan, så fortsättning följer… 

KOMPISVECKA inleder vi med nästa vecka. Vi alla kommer att få chansen att ta 

kompismärken som sätts in i en liten bok. Dessutom sjunger vi kompissånger, ser på 

kompis filmer, ger varandra uppåtpuffar och leker tillsammans. En del av 

kompisveckan är också att skolan vill samla in pengar till välgörande ändamål, där 

tanken är att barn hjälper barn. Skolan har i år valt att skänka pengar till 

Barncancerfonden. När vi gått en kompis tipspromenad på onsdag samlar vi in 

bidrag till Barncancerfonden. Det är självklart frivilligt att skänka pengar! 

LYPSYL och SALVOR har vi beslutat att ni föräldrar lämnar till oss fröknar, om det finns behov av att använda 

något av dem. Sedan får ditt barn fråga efter det, vid behov. Tyvärr har flera lypsyl/salvor försvunnit och blivit 

förstörda den sista tiden, därför har vi tagit detta beslut. 

BESÖK HOS SKOLSKÖTERSKAN Maria Möller - Hylander bjuds ni in till efter sportlovet. Hon kommer att sätta 

upp förslag på tider i vårt klassrum. Titta lite till höger när du kommer in i vårt klassrum de sitter på sidan av 

skåpet ovanför de små stolarna. 

MATEMATIK och siffran 3 har vi arbetat med den här veckan, en passande sång till den siffran har varit Min hatt 

den har tre kanter. 

SPRÅKET arbetar vi vidare med utifrån allas olika förutsättningar och nivåer, då tränar vi bokstäver, skriver, 

läser, rimmar, balar taklänges (talar baklänges) och mycket annat roligt och utvecklande. 

IDROTT och SIMSKOLA har vi i vanlig ordning, ta med ombyte och handduk. 

ÄVENTYRSPEDAGOGIKEN OCH SNILLEBBLIXTARNA utgick den här veckan, eftersom att fröken Sofia var 

sjuk. Vi hoppas på att det blir av nästa vecka istället. 

MUSIKLEK och BIBLIOTEK går vi till nästa vecka, ta med bästa sångrösten och utläst bok då. 

UTVECKLINGSSAMTAL har snart alla i FA haft,välkomna! 

UTFLYKT OCH TEATER blir det på torsdag den 16/2. Efter att vi ätit frukt på skolan går vi ner till Öriket på stan, 

där vi leker och äter lunch. Klockan 12 går vi till Joar Blå för att se en teater ”Marhaba hej! Nadin och Gabriel.”. 

Teatern handlar om att vara vänner men ändå så olika. Efter att teatern är slut går vi tillbaka till skolan och 

beräknar att vara framme ca kl. 14.00. Viktigt att tänka på att alla har bra promenadstövlar och lagom varma 

kläder. Lunch tar vi med från skolan! 

  

Hälsningar Tove & Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Alla Hjärtans Dag!                                                                                                                              

Simskola, Äventyr - Solar, Snilleblixtar - Månar 

ONSDAG: Kompis tipspromenad 

TORSDAG: UTFLYKT – TEATER, förlängd skoldag till kl. 14.00 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek, Matematik 

 


