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Hej! 
Välkomna tillbaka till en ny termin. Hoppas ni alla har haft en bra ledighet. Vi ser nu fram emot 
en lärorik vårtermin tillsammans! 
 
Vi avslutade höstterminen i december genom att arbeta med bokstäverna Nn och Oo i 
svenskan/veckans bokstav. I matematiken arbetade vi med talet 10, mönster, jämföra och 
beskriva. Vi skapade och pysslade julstjärnor, ljusstakar och en del annat juligt bland annat 
tillsammans med våra faddrar i 3:an, vilket var uppskattat och jättekul. I samhäll/natur/teknik 
arbetade vi med traditioner/viktiga dagar och pratade mycket om våra traditioner kring lucia 
och jul. Vi hann även med att uppmärksamma Nobeldagen genom att vi pratade om vett och 
etikett, kollade på en film om Nobel samt fick en lite festligare lunch med tända ljus och 
servetter i matsalen denna dag. Vi var på skolbio och såg Trollvinter i Mumindalen. Köpings 
kyrka bjöd in oss till en julsamling.  
 
Det har skett en personaländring hos oss, från och med vårterminen hälsar vi Lasse Haglund 
välkommen till oss i förskoleklass. Lasse kommer att framförallt arbeta som resurs i FA. Vi 
hälsar också en ny elev, J med familj välkommen till förskoleklassen FB.  
 
Vi kommer att mjukstarta terminen de första dagarna, sedan kör vi igång med ordinarie schema 
från och med vecka 3. Det blir inga större förändringar, vi fortsätter arbeta med veckans 
bokstav, lyckostjärnan, matematik och samhäll/natur/teknik. Vi kommer i januari fortsätta med 
kartläggningen Hitta matematiken. Från och med v. 10 kommer eleverna att börja med ombyte 
och dusch när de har rörelselektionerna varannan vecka.  
 
 
Datum att komma ihåg under januari: 
V. 2  

• Tor 9/1 Skolstart  
 

V. 3  
• Ons 15/1 Rörelse FB. Inget ombyte.  
• Fre 17/1 Utedag – frivillig matsäck 

 
V. 4 

• Ons 22/1 Rörelse FA. Inget ombyte.  
• Fre 24/1 Utedag – frivillig matsäck 

 
V. 5 

• Ons 29/1 Rörelse FB. Inget ombyte.  
• Fre 31/1 Utedag – frivillig matsäck 

 
 

Med vänlig hälsning  
Mia och Magdalena 


