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Hej! 
Då återstår det bara två veckor av terminen i förskoleklass. Så fort det har gått! Just nu tränar 
vi in sommarsånger för fullt och njuter av sista veckorna av terminen.  
      I svenska har vi arbetat med sista bokstaven i alfabetet, nämligen Öö och vi har även 
arbetat klart med Lyckostjärnan. Vi har därför börjat arbeta med ordbilder. På språkträningen 
har vi arbetat med meningar och läsförståelse, klurigt för en del men eleverna är väldigt 
duktiga. Detta är för att förbereda oss inför höstens äventyr. 
      I matematiken har vi arbetat med mätning och vägning, stapeldiagram, hälften/dubbelt 
och begreppet halv. Vi har också börjat att repetera det vi tidigare arbetat med. I 
Samhäll/natur/teknik har vi arbetat med att plantering, där vi sått våra egna blommor. Vi har 
arbetat med tema vatten och teknik – jag flyger, faller och svävar, där vi skapat egna flygplan. 
I skapande har vi passat på och gjort majblommor. 
      Den 6 maj uppmärksammade vi Barnsäkerhetsdagen genom att vi baklänges gick en 
tipspromenad som handlade om trafiksäkerhet. Avslutningsvis fick alla elever en varsin 
reflexväst i present. 
      Under maj månad har vi haft köket på besök hos oss där vi avslutat vårt arbete kring 
matlabbet. Denna gång fick eleverna göra ett apelsinlabb. De fick lukta och provsmaka olika 
former av apelsin. Apelsinskal, apelsinklyfta, apelsinmarmelad och apelsinsaft. Mycket 
uppskattat och vi tycker det är väldigt kul att se elevernas engagemang och intresse. I slutet av 
besöket delade köket ut diplom till alla elever, så nu är vi alla riktiga matlabbare.  
      Torsdag den 4/6 kommer vi att ha en heldag utedag där vi kommer att ha med oss lunch 
från skolan. Tänk på kläder efter vädret denna dag och ta gärna med en frivillig liten matsäck.  
      Inför sommarlovet vill påminna er alla om att titta över elevernas hyllor i korridoren och 
lådan med kvarglömda kläder och det kläder som blir kvar skänker vi till välgörande ändamål. 
Vi vill också berätta att blivande 1A kommer att få en ny elev till läsår 20/21. 
 

Skolavslutning torsdag den 11 juni: 
Pga. covid-19 kommer avslutningen att se annorlunda ut i år. 
Avslutningen kommer vi att ha tillsammans båda klasserna i  

klassrummet mellan kl. 16-17. Tyvärr får vårdnadshavarna ej närvara. 
 

Viktiga datum att komma ihåg i juni: 
V.23 

• Onsdag 3/6 Rörelse FB. Inget ombyte. 
• Torsdag 4/6 Heldags utedag, frivillig matsäck. Vi kommer att ha lunch med oss. 

 
V.24 

• Onsdag 10/6 Rörelse FA. Inget ombyte. 
• Torsdag 11/6 Skolavslutning kl. 16 i klassrummet 

 
Välkomna tillbaka för HT20 och År. 1  

tisdag den 18 augusti kl. 8:10. 
 

Vi önskar er alla en glad sommar! 
Mia och Magdalena 


