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Hej! 
 
Nu är sportlovet här och marsmånad närmar sig! I februari har vi fortsatt att arbeta på med 
svenska, matematik, skapande, rörelse, samhäll/natur/teknik och värdegrund. Bokstäverna 
Ss, Tt och Uu har vi arbetat med i Bokstavsboken. I matematiken har vi repeterat geometriska 
objekt samt arbetat med klassificering/gruppering. I svenska och Lyckostjärnan har vi arbetat 
med olika känslor bland annat känslor som glad, ledsen och arg. Det har gått hand i hand med 
prins och prinsesskolans tema som också har handlat om känslor, mod, olikheter och att alla 
är värdefulla. I samhäll/natur/teknik har vi arbetat med här bor vi, yrken och robotar. Under 
språksamlingarna/Bornholm har vi fortsatt träna på att ta bort och lägga till ljud i ord.  
 
På alla hjärtans dag hade vi pyssel med elevernas faddrar, vilket var väldigt uppskattat och 
roligt. När vi på fredagarna arbetar med värdegrund har vi tittat på film och samtalat om hur 
vi ska vara mot varandra. Vi har bland annat pratat om att säga förlåt på riktigt, att säga 
stopp om man inte vill vara med, hjälpa varandra och att låta varandra prata till punkt. Vi 
kommer fortsättningsvis att arbeta mer med orden trygghet, ansvar, glädje och empati.  
 
Rörelselektionerna är uppskattade av många elever och från och med onsdag vecka 10 
kommer eleverna att börja med ombyte och dusch i samband med idrottslektionerna. 
Eleverna behöver ha med sig ombyte, inneskor och handduk.  
 
Om ni önskar modersmålsundervisning för ert barn inför höstterminen -20 behöver ni fylla i 
en ansökningsblankett. Denna blankett lämnar vi som klasslärare ut till berörda elever.  
 
Under veckorna 12, 13 och 14 kommer vi att ha utvecklingssamtal. På vårens 
utvecklingssamtal kommer eleven att vara med. Inför samtalet fyller ni tillsammans med 
eleven i en lapp som vi sedan har som underlag för samtalet. Vi har avsatt 30 minuter för 
varje samtal. Ni går in och bokar en tid för utvecklingssamtal via länken som vi mailar ut v 
10.  
 
Vi vill bara påminna er om att det är viktigt att ni kollar i kontaktboken varje dag och att den 
även kommer med tillbaka till skolan varje dag. Vi vill också förtydliga att frivillig matsäck 
inte innebär att eleverna får ha med sig kakor, godis, snacks, läsk eller liknande till skolan.  
 
 
Viktiga datum att komma ihåg i mars: 
V.10 

• Ons 4/3 Rörelse FB. Ombyte och handduk. 
• Fre 6/3 Utedag, matsäck. 

V.11 
• Ons 11/3 Rörelse FA. Ombyte och handduk. 
• Fre 13/3 Utedag, matsäck. 

V.12 
• Ons 18/3 Rörelse FB. Ombyte och handduk. 
• Fre 20/3 Utedag, matsäck.  

V.13 
• Ons 25/3 Rörelse FA. Ombyte och handduk. 
• Tors 26/3 Teater på Smedjan ”Lilla spöket Laban”. 
• Fre 27/3 Utedag, matsäck. 

 
Hälsningar 

Mia och Magdalena 

Prins- och prinsesskola 

Pyssel med faddrarna 


