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Hej! Nu är hösten här med alla sina vackra färger och vi fick igår torsdag 

känna på att det blivit betydligt kallare ute. Nu behövs det mycket varma 

kläder på hyllorna – överdragsbyxor, varm jacka, varma skor, vantar, mössa. 

Prata gärna även hemma om klädval nu när det är kyligt väder.  

Vi har jobbat med höstlöv den här veckan, nu när löven ändrat färg och tillochmed trillat av från en del 

träd. Att färgämnet i lövet heter klorofyll har vi bekantat oss med. Barnen har gjort sitt eget lilla höstlöv 

som hänger i fönstret ovanför våra fina svampar i klassrummet. 

Skogen bjöd på kyligt och soligt väder den här veckan. Trollen har ju tidigare gett 

oss ett uppdrag, att de vill kunna se oss fast de vågar inte komma fram när vi är i 

skogen. FA tog då beslutet att rita av sig själva och lämna i en burk i skogen. Till 

allas glädje hängde de uppe i ett träd i skogen när vi kom dit, nedanför låg en 

plastburk med ord i. Vi pusslade ihop orden… Hej! Tack! Vad fina ni är!...stod det i 

meddelandet. Vi beslöt att gömma våra fina bilder under en sten i det vi tror är 

trollens hus, hoppas de ligger kvar nästa vecka när vi går dit igen.  

Simskolan blev tyvärr inställd i onsdags, då vattnet blivit förorenat. Vi hoppas på att kunna åka nästa 

vecka men skicka med badkläder och ombyte om ni inte får någon annan information innan dess. På 

onsdag är Ann-Charlotte på utbildning, då är Tove och Jonas med klassen. 

Biblioteket går Månarna till nästa fredag och lånar en ny bok, ta med den utlästa boken då.                                           

Musiklek tillsammans med musikfröken har vi äntligen haft idag fredag och även nästa fredag.                                                        

Idrott har vi igen på måndag och spelar Basket Fia igen samt leker Tunnelkull och Tunnelboll, ta med 

ombyte och handduk. 

Längdband håller barnen på att skapar med hjälp av pärlor. Det bandet kommer att visa hur långt ditt 

barn är just nu. I samband med det börjar vi prata om längd på lite olika sätt. 

 

Hälsningar 

Fröknarna i FA 

MÅNDAG: Idrott - ta med ombyte och handduk.  

TISDAG: Äventyrspedagogik – Solar. Jobb/Utelek 

ONSDAG: Simskola - ta med badkläder och handduk  

TORSDAG: Skogsdag – ta med frukt och en vattenflaska, kläder efter väder 

FREDAG:, Musiklek, Bibliotek - Månar 

 

 

 

 

 


