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Ännu en fin vecka tillsammans har vi haft, synd att den bara hade fyra skoldagar… 

Praxis. Nu har vi snart gått igenom alla praxisljuden och vi har börjat att bygga ord. Alla 

barn får chansen att läsa ut ordet tyst för sig själv, när de vet vad det är för ord sätter de 

handen på huvudet och väntar tills vi gått igenom ljuden i ordet och att fröken sagt 1, 2, 3. 

Då får alla barn säga ordet i kör! Rim och ramsor tillhör också det vi arbetar med just nu. 

Idrott har vi på måndag som vanligt. I måndags lekte vi Kinesiska muren och på 

måndag spelar vi Basket Fia och Tunnelboll.  

Äventyrspedagogik har Solarna på tisdag. Då arbetar Månarna med längdband i 

klassrummet. 

Simskola är det på onsdag igen och vi fortsätter att träna bentagen med glada fötter. 

Innan vi åker till simskolan kommer vi att pyssla lite…I onsdags hade vi vikarie. Barnen 

fick mycket beröm även denna vecka! 

Skogen försöker vi komma iväg till på torsdag direkt, kom gärna färdigklädd. Vi längtar 

till skogen för att se om vi fått några nya meddelanden efter att vi har lagt ut skatten 

med våra självporträtt. De som skrev meddelandet ville ju kunna se oss men vågar inte 

komma fram när vi är i skogen, hoppas de har titta på våra bilder nästa gång vi kommer 

till skogen…   

 

Biblioteket var Månarna till igår torsdag, eftersom att det är planeringsdag och skolan är stängd idag fredag. 

Nästa fredag är det dags för Solarna att låna böcker. När boken är utläst lägger ni den i lådan i hallen, eller i ditt 

barns ryggsäck. Den dag det är dags att låna böcker hämtar ditt barn sin bok där. OBS! ta inte in den i 

klassrummet! 

Musiklek med blir det återigen på fredag nästa vecka. Hurra!  

Det är många som fyller år i FA just nu, Stort Grattis till er! 

Mamma Mu och Kråkan är den här helgen hemma hos två i klassen. Spännande!  

 

                                                                  

Må så gott och tand om varandra! 

Hälsningar  

Fröknarna i FA 

MÅNDAG: Idrott - ta med ombyte och handduk.  

TISDAG: Jobb - Månar, Äventyrspedagogik - Solar 

ONSDAG: Simskola – ta med badkläder, handduk. Pyssel 

TORSDAG: Skogsdag – ta med frukt, vattenflaska, sittunderlag kläder efter väder.  

FREDAG: Musiklek. Bibliotek – Solar.  

 

 

 


