
Hoj! 
Nu rullar förkylningarna mellan oss alla i massor, så att ni vet. Vi hoppas att vi snart har gått igenom 

hela personalgruppen så att vi får vara på plats allesammans snart igen. 

Den här veckan har F-1:an varit tillsammans hela veckan och vi har jobbat med värdegrund och hur 

man är mot varandra som kompisar och människor i allmänhet. I tisdags hade klassen besök av 

Josefine (mamma till en elev i åk 3) och de fick göra ”Bänkkompisar”, något som vi har haft likt en 

tradition snart på skolan. Detta gör vi för att de ska få prata om hur det känns att ha kompisar som 

agerar på olika sätt mot varandra men det är också en tanke i att de ska få skapa med material 

utifrån återbruk.  

På engelskan har vi pratat om våra familjer och övat på att både prata och lyssna.  

Vi har arbetat med bokstavsljudet L och både Förskoleklass och årskurs 1 har arbetat med 

geometriska former på olika sätt. 

Tanken var att jag (Katarina) skulle ha introducerat Skolplus för 1:orna denna vecka men det har inte 

hunnits med pga. sjukdomar, så det kommer framöver. Tanken är att de ska kunna arbeta med 

individuella uppgifter på en plattform som de även kan logga in på hemifrån. 

Vi har introducerat temat Hållbar utveckling och vi har hälsat på Bånk, Ploppa, Flirp, Prasslis, Klirr och 

Kras. De gillar att ”äta” olika saker och de har också en egen sång, en egen dans och framöver 

kommer det fler saker att göra tillsammans med dem. Tanken är att barnen ska väcka intresset för 

att vilja återvinna och ta hand om vårt jordklot helt enkelt. 

För att förtydliga så gäller dessa tider för bokning kommande veckor framöver (och den vecka som 

varit), så ni som inte har hunnit boka tider än – gör det utifrån dessa så ser vi vilka som är lediga       

Tider för bokning (utvecklingssamtal): 

Tisdagar: 7:30-8:00, 13:00-13:30, 13:30-14:00, 14:00-14:30, 14:30-15:00, 15:00-15:30 

Onsdagar: 12:00-12:30, 13:00-13:30 

Torsdagar: 7:30-8:00, 13:00-13:30, 13:30-14:00, 14:00-14:30 

Fredagar: 7:30-8:00, 13:00-13:30, 13:30-14:00  

Nästa vecka kommer vi ha en gemensam utedag på fredag där vi kommer att testa äta mat som man 

kallar för ”framtidens mat”. Jag skriver inte mer i dagsläget men spännande kommer det helt klart bli. 

Det är bara en påminnelse om att den dagen behöver barnen särskilt mycket ha kläder efter väder. 

De behöver inget fika för vi kommer att ha gemensamma aktiviteter med resten av skolan. Däremot 

är det välkommet med frukt som vanligt. 

 

Med detta önskar vi er en trevlig helg! 

 

 

 


