
VECKOBREV FA              V 19 
Hej! Nu är vi inne i en omtumlande tid. Förskoleklassen är snart till enda med 

endast 20 skoldagar kvar, separationer från förskoleklass och nya kontakter 

inför åk 1 ska tas. I dag fick klassen träffa höstens åk 1 lärare Maria och på 

onsdag går de till sitt klassrum för att göra sig lite hemmastadda.  

Veckan som gått har haft fokus på att hålla Sverige rent och även vår planet. 

Hoppas vi hinner samla ihop 100 st skräp, under morgondagen, just nu har vi ca 60 st. Vi fortsätter att skriva 

sagor om våra planeter och vi fröknar är mycket imponerade över hur barnen arbetar med sina sagor, ni föräldrar 

kommer att få ta del av dem snart. 

I morgon fredag har vi ingen musik, istället tänker vi måla av vårt vackra Japanska körsbärsträd som finns på 

gården, utanför vårt fönster. 

IDROTTEN i BE hallen utgår på måndag. Istället går vi till Åkersholme och leker tillsammans med FC.                                   

ÅSENDAGEN på tisdag den 9/5 brukar bli en av förskoleklassens bästa dag. Vi kommer då att få träffa både 

brandmän, ambulansförare, poliser och ”Flammy”. Vi kommer att gå till Åsen uppe vid Vårfrukyrkan kl. 8.00 för att 

sedan starta dagens aktiviteter kl. 9.00 som pågår fram till kl. 12.00. Vi blir bjudna på festis och bulle, men för att 

det ska finnas energi kvar för att ta oss hem igen, önskar vi att var och en tar med sig en egen matsäck. Den äter 

vi upp på Åsen innan vi går tillbaka till skolan. Vi beräknar att vara tillbaka på skolan ca 13.30. För att våra ben 

ska kännas pigga hela dagen undrar vi om det finns någon snäll förälder, som skulle kunna köra våra väskor till 

Åsen kl. 8.00. Om du har möjlighet är vi mycket tacksamma, hör av dig till någon av oss fröknar, snarast!  

OBS! Viktigt att vara på skolan färdigklädd kl. 8.00! 

Checklista till Åsendagen: 

 Promenadskor (Stövlar om det regnar) 

 Varma kläder, regnkläder (håll koll på vädret, vi är ute hela fm.) 

 Matsäck med något gott och energirikt samt dryck. 

 Sittunderlag 

 Glada utvilade barn och fröknar 
 

SKOLAVSLUTNINGEN den 9 juni kommer att äga rum i BE hallen kl. 8.10- ca 9.00. Därefter går vi till 

klassrummet för en egen liten avslutning, Välkomna att vara med då! Kom ihåg att meddela om ditt barn kommer 

att vara på fritids den dagen! 

 

                                                                       

                                                                                                  

 

 

Hjärtliga Hälsningar                                                                   

Ann-Charlotte & Tove 

MÅNDAG: Utelek på Åkersholme                                      

TISDAG: Åsendagen kl. 8.00–13.30, ta med matsäck                           

ONSDAG: Besök i 1A                                                                 

TORSDAG: JOBBDAG                                      

FREDAG: Bibliotek, Musiklek 


