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Hej, här kommer lite nytt från oss i FA! 

Vi jobbar och leker och jobbar och leker och har det fortsatt bra i FA. Vi lär oss lite 

teckenspråk varje dag och nu kan vi några sånger och ord. Bokstavsljuden lär vi 

oss både med hjälp av Praxis och teckenspråk. Än så länge har vi bekantat oss 

med bokstavsljuden A, S, J, V, T, O. Mamma Mu håller för fullt på med att lära sig 

att läsa och här om dagen lärde hon sig att läsa VA, OST & JOJO, hon var 

överlycklig och även vi i FA.  

BRANDÖVNING. Under veckan har vi haft två brandövningar, den första bara med förskoleklassernas arbetslag 

och den andra med hela skolan. Båda övningarna gick mycket bra! 

Simskolan var på topp! I går torsdag gick vi iväg till en lekpark ”Kamelparken” med en tillhörande skogsdel, där 

lekte vi och letade växter som vi tog med till skolan och målade med. Tänk att man kan måla utan pennor eller 

målarfärg… växter går utmärkt att måla med! Musik, bibliotek och äventyr har också funnits med under veckan 

aktiviteter. Eftersom att vi ännu inte fått in allas ansökan om bibliotekskort väntar vi en vecka till med att varje elev 

får låna hem en egen bok. Varmt välkommen på vårt föräldramöte den 20/9, där vi kommer att berätta så mycket 

vi bara kan om vad vi gör om dagarna… 

Nästa vecka: 

IDROTT har vi på måndag igen, då kommer vi att arbeta stationsvis med grundrörelser, boll och styrka. Ta med 

ombyte och handduk! 

SVENSKA jobbar vi vidare med och försöker att lära oss fler bokstavsljud. Ann-Charlotte kommer under 

kommande veckor att göra en kartläggning av alla elever i FA. Hon tar då reda på vilka kunskaper inom 

områdena svenska, matematik och motorik, barnen kommer med till förskoleklass, så att vi kan hjälpa till att 

utveckla grupp och varje individ på bästa sätt. Vid kommande utvecklingssamtal skapar vi en utvecklingsplan för 

ditt barn. 

SIMSKOLAN åker vi till på onsdag och hoppas på att vår simlärare är på plats och att vi får börja träna på fina 

bentag som är grunden för att kunna simma. Ta med simkläder och handduk! 

SKOGEN besöker vi igen på onsdag, skicka gärna med en ryggsäck med frukt och sittunderlag. Se till att ditt 

barn har varma praktiska skogskläder den dagen. 

MUSIK med musikfröken, där vi sjunger roliga sånger t ex Tjing tjong långkalsong… har vi nästa fredag igen. 

BIBLIOTEKET får besök av Månarna nästa vecka och av Solarna veckan därpå. Vi tänker oss 

att biblioteksbesökstiden ska bli en kvalitetstid och då är det bra att vara färre barn där, så att 

bibliotekarien både kan läsa saga och hjälpa till med bra utlåningar till våra härliga elever. Det 

innebär att ditt barn kommer att låna bok varannan vecka 

 Månarna - ojämna veckor och Solarna - jämna veckor 

ÄVENTYR är jätte kul och fortsätter nästa vecka, då är det dags för Månarna igen. 

MAMMA MU & KRÅKAN var så glada av att följa med två barn i klassen hem förra helgen, nu vill de följa med 

två nya barn hem. 

Hälsningar  

Fröknarna i FA 


