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Hej! 

 

Då har ytterligare en vecka av skolan gått och vi har så roligt tillsammans. Vi har påbörjat lite 

arbeten, så som veckans bokstav men också matematik där vi arbetet med lägesbegrepp och 

kommer att börja arbeta med siffrorna. I språkträningen följer vi Bornholms modellen, som 

denna vecka har handlat om språkljud och nästa kapitel handlar om ord. 

 

I No/So/teknik har vi arbetat med skolan, kompisar och just nu arbetar vi med var vi bor. Detta 

kommer vi att arbeta med i några veckor då vi har tänkt att vi ska gå i närmiljön och titta samt 

fotografera var eleverna bor. De som bor längre bort får gärna fotografera sitt hus och ta med 

bilden till skolan. Fredagar är vår utedag. Vi kommer att gå iväg direkt på morgonen och 

komma tillbaka till skolan lagom till lunch. Påminner om kläder efter vädret och frivillig liten 

matsäck. 

 

Under inskolningssamtalen berättade vi att eleverna skulle få ha idrott med ombyte och dusch 

på schemat. På grund av vårt kartläggningsmaterial från skolverket som vi kommer att starta 

nu i september så kommer Majken och Karin hjälpa oss och ha hand om rörelsen på onsdagar 

och därmed kommer det inte att bli något ombyte och dusch under höstterminen. Från och med 

vårterminen kommer vi att starta med ombyte och dusch.  

 

Vi vill också passa på att säga att under dessa veckor som vi kommer att arbeta med 

kartläggningen kommer vi att begränsa er vårdnadshavare om ni vill komma och hälsa på era 

barn i skolan. Hör gärna av er ett par dagar i förväg så vi kan se om vi har någon kartläggning 

inplanerad. 

 

Vi arbetar även med lekstationer varje dag där eleverna får välja en lekstation varje gång, detta 

för att träna sig i att ta beslut, att leka en längre stund i en och samma lek, lära känna sina nya 

klasskamrater samt utvecklas och lära i den lärande leken.  

 

I matsalen pratar vi med barnen om att det är viktigt att använda kniv och gaffel, att vi alltid 

smakar på maten och äter minst en grönsak. Vi vänder dagligen på timglaset i matsalen som 

innebär 5 tysta minuter, vilket vi tror hjälper eleverna att komma igång att äta. Det är många 

klasser som ska äta i matsalen varje dag och vi har inte så lång stund på oss.  

 

Under vecka 36 kommer Mia att vara bortrest och ha semester. Karin som arbetar på fritids i 

vanliga fall kommer att gå in och arbeta som Mia tillsammans med Magdalena under denna 

vecka. 

 

Under september kommer vi att ha både skoljoggen och IP-dag. Under dessa dagar är det bra 

om barnen har idrottskläder och riktiga springskor på sig redan på morgonen. På IP-dagen 

kommer vi att gå till Köping IP, så det kan vara bra med lite större matsäck då barnen oftast 

blir hungriga. På skoljoggen räcker det med frukt/grönsak.  
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Vi vill också påminna er om att kontaktboken ska med till skolan varje dag och kläder efter 

vädret. Alltid bra om det finns extra ombyteskläder i barnens lådor. Varje dag är det frivilligt 

att ha med sig en frukt eller grönsak. Tänkt på att det är en kortare sagostund så det räcker med 

en frukt/grönsak och inte både och.   

 

Lite datum att komma ihåg under september: 

V. 36 

• 4/9 Rörelse för Förskoleklass A, inget ombyte  

• 6/9 Utedag - Fotopromenad, frivillig matsäck 

V.37 

• 10/9 Skoljoggen, idrottskläder på och bra med vattenflaska  

• 11/9 Rörelse för Förskoleklass B, inget ombyte  

• 12/9 eller 13/9 Skolfotografering. Vi återkommer om dag 

• 12/9 eller 13/9 Utedag - Fotopromenad, frivillig matsäck (beroende på fotograferingen) 

V.38 

• 16/9 Föräldrarmöte kl. 18:00. Vi i förskoleklass A och B håller till i modulen 

• 17/9 Invigning av modulen för Elundskolans elever 

• 18/9 Rörelse för Förskoleklass A, inget ombyte 

• 20/9 IP-dag för F-3, idrottskläder på, frivillig matsäck.  

V.39 

• 25/9 Rörelse för förskoleklass B, inget ombyte 

• 27/9 Utedag - Fotopromenad, frivillig matsäck 

 

Vi hoppas på en fin septembermånad med riktigt fint höstväder. 

 

Hälsningar 

Mia och Magdalena 

 


