
Månadsbrev för oktober 

Förskoleklass A och B, Elundskolan 

2019-09-26 

Hej! 
 

Då har det redan gått en månad sedan ni fick första månadsbrevet av oss. Vi har kommit igång 

och arbetat nu med alla läroböcker. I Bokstavsboken har vi hunnit med A-E och i Matteboken 

har vi arbetat med talen 1–3. I No/So/Teknik har vi pratat om trafiken och kommer här näst att 

påbörja om naturen och framförallt årstiden höst. I värdegrund pratar vi mycket om 

kompisklimaten och hur man är mot varandra. Vi fortsätter med det arbetet ett tag till för att 

skapa trygghet hos eleverna och för att de ska lära känna sina klasskamrater.  

      

Vi forsätter med lekstationer varje dag och där tränar vi på att inte bli ledsen eller besviken om 

det blir så att man inte får just den lekstation man vill för dagen, utan vi tränar på att acceptera 

och visa hänsyn för andra och nöja oss med vad vi får. Samma lika gäller när eleverna får sin 

promenadkompis på utedagarna. Där vi blandar alla elever i förskoleklass. 

 

I oktober har vi boktober på skolan. Där vi uppmärksammar hur viktigt det är med läsning. Ni 

kommer att få hem ett läsbingo som eleverna ska göra under boktober, just för att göra läsningen 

roligare. I slutet på månaden avslutar vi boktober med en liten fest tillsammans med alla elever 

på Elundskolan. Ni får hem ett informationsblad i början på vecka 40. 

 

Utvecklingssamtal blir mellan vecka 41–43. Ni bokar den tid som passar er genom länken i 

mailet. Utvecklingssamtalet är tillsammans med er vårdnadshavare. 

 

På föräldramötet ställde vi frågan om klassföräldrar. Vi har fått lite frågor och det är tre föräldrar 

som anmält sig. När det gäller fler frågor angående klassföräldrar hänvisar vi er nu till dem.  

 

 

 

 

Lite datum att komma ihåg under oktober: 

V. 40 

• 2/10 Rörelse för Förskoleklass A, inget ombyte  

• 4/10 Utedag - Fotopromenad, frivillig matsäck 

V.41 

• 9/10 Rörelse för Förskoleklass B, inget ombyte  

• 11/10 Utedag - Fotopromenad, frivillig matsäck  

V.42 

• 16/10 Rörelse för Förskoleklass A, inget ombyte 

• 18/10 Utedag - Skogen, frivillig matsäck 

V.43 

• 23/10 Rörelse för förskoleklass B, inget ombyte 

• 25/10 Boktoberfest 

V.44  

• HÖSTLOV 

• Eleverna lediga. Fritids för de elever som anmält sig. 

 

Glada hösthälsningar 
Mia och Magdalena 


