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Hej! Stort tack till er som kom till vårt föräldramöte igår och ett extra stort TACK till den förälder
som gjorde anteckningar under kvällen. Inför föräldramötet hade barnen ritat er föräldrar i sin
tankebok och de hade en önskan om att ni föräldrar skulle rita dem i sin tankebok. De barn
som inte hade någon förälder på plats kommer att få hem tankeboken så att även de barnen
kan få sig avbildad av er föräldrar.
Vi har det fortsatt bra i FA och jobbar, leker, läser, sjunger och mycket annat skoj…
Idag fredag har vi haft en mamma på besök, hjärtligt välkommen tillbaka!
Idrott är det som vanligt på måndag och då leker vi Kinesiska muren, bollar, hoppar och springer. Ta med
ombyte och handduk.
Simskola är det på onsdag igen och tränar vidare på våra ben tag. Hela FA får så mycket beröm av vuxna som
är i simhallen och även av oss fröknar. Vi alla är imponerade över dessa väluppfostrade och trevliga barn!
Skogen går vi till på torsdag igen efter att den här veckan ha hittat en skatt med ett
meddelande i. På meddelandet stod det Burr…
Vem är ni? Vi är nyfikna på er, men vågar inte titta.
Kan ni skapa er av något och ta med till nästa gång?
Efter många tankar och idéer kom vi fram till att varje barn i klassen skulle rita av sig själv
och lägga tillbaka i burken ”Skatten” och att vi nästa vecka lämnar den i skogen för att
sedan veckan efter se vad som hänt med burken. Spännande! Vi är inte riktigt säkra på att
det är trollen som skrivit detta meddelande…
Biblioteket har Solarna varit till idag, så nu har alla fått låna hem en egen bok. Viktigt är att hålla reda på sin bok,
det är en ansvarsträning. Ett tips! Bestäm en viktig plats i ert hem där boken ska förvaras. När ni läst boken
färdigt lägg den i ditt barns ryggsäck alt i lådan i hallen tills vi går till biblioteket igen. Om ni inte hunnit läsa ut
boken på två veckor är det ok att ha den hemma tills den är utläst, men då får ditt barn inte låna en ny bok hem
när vi går till biblioteket. Däremot får han/hon låna en bok till klassrummet. Nästa biblioteksdag för Månarna är på
fredag nästa vecka men då är det planeringsdag, därför lånar Månarna böcker på torsdagen istället.
Äventyrspedagogiken byter dag from nästa vecka och vi gör därmed en schemaändring, nytt schema kommer
att finnas i den gröna plastfickan under schemalistorna. Äventyr blir det på tisdagar och nästa vecka är det
Månarnas tur. Då arbetar Solarna i klassrummet.
Musiklek. Har vi haft idag fredag men nästa vecka den 29/9 utgår den då det är planeringsdag på skolan och
fritids är stängt. Om ni har ett omsorgsbehov den dagen kontaktar ni bitr. rektor.
MÅNDAG: Idrott - ta med ombyte och handduk.
TISDAG: Jobbdag, Äventyrspedagogik - Månar
ONSDAG: Simskola – ta med badkläder.
TORSDAG: Skogsdag – ta med frukt och en vattenflaska, kläder efter väder. Bibliotek - Månar
FREDAG: LOV, planeringsdag för personalen, fritids stängt.

Mamma Mu och Kråkan är den här helgen hemma hos två elever i klassen,
spännande!
Hälsningar Fröknarna i FA

