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Hej! 
Det märks att terminen börjar närma sig slutet och att det endast är sex veckor kvar till 
skolavslutningen. Vi ser en stor utveckling hos alla elever och vi tycker det är så roligt 
att följa deras lärande. Eleverna börjar bli klara med både Bokstavsboken och 
Lyckostjärnan. Bornholm har vi varit klara med sedan ett tag tillbaka, vilket vi då lagt 
in språkhäften där eleverna tränar på att läsa meningar, skriva meningar och färglägga 
noggrant. Efter det kommer vi att börja arbeta med läsförståelse, ordbilder och 
fortsätta träna på att skriva och läsa mycket. I matematiken har vi fortsatt jobba med 
olika matematiska begrepp så som fler än, färre än, par, klockan samt ordningstalen.  
 
I samhäll/natur/teknik har vi arbetat med väder och våren. Arbetet med våren bestod 
av blommans delar och fjärilens livscykel. Vi har även letat vårtecken i skogen. 
Vi har tagit bort ombyte på rörelselektionerna, detta på grund av Covid-19. Vi har 
börjat ha rörelsen utomhus om vädret tillåter. På skapandelektionerna har vi skapat 
tussilagos och majbrasor. 
 
På värdegrundslektionerna har vi fortsatt arbeta med T.A.G.E - trygghet, ansvar, glädje 
och empati. Då samtalar vi om orden och vad de betyder för oss, sedan har eleverna 
färglagt en superhjälte som hör till ordet.  
 
Information inför höstterminen 2020: 
Till hösten när eleverna börjar ettan kommer de att fortsätta i samma lokaler som de 
har haft under året i förskoleklass. Mia kommer att vara klasslärare i 1A och Magdalena 
kommer att vara klasslärare i 1B. Klasserna blir oförändrade.  
 
Viktiga datum att komma ihåg i maj: 
V. 19 

• Onsdag 6/5: Rörelse FB. Inget ombyte.  
• Fredag 8/5: Utedag, matsäck.  

V. 20 
• Onsdag 13/5 Rörelse FA. Inget ombyte. 
• Fredag 15/5 Utedag, matsäck  

V.21 
• Onsdag 20/5 Rörelse FB. Inget ombyte.  
• Torsdag 21/5 Röd dag – eleverna lediga. 
• Fredag 22/5 Lovdag. Fritids för de elever som anmält sig.   

V. 22 
• Måndag 25/5 Studiedag. Fritids för de elever som anmält sig.  
• Onsdag 27/5 Rörelse FA. Inget ombyte.  
• Fredag 29/5 Utedag, matsäck. 

 
Hälsningar  

Mia och Magdalena 


