
Månadsbrev för november 

Förskoleklass A och B, Elundskolan 

2019-10-28 

Hej! 
 
Nu går vi snart in i november och höstlovet är här! Under oktober har vi i matematiken arbetat 

med talen 4, 5, 6 och 7. I svenskan och veckans bokstav har vi arbetat med Ff, Gg, Hh och Ii. I 

Bornholm har vi fortsatt med att arbeta med första och sista språkljudet samt rim. Vi har tränat 

trollsånger inför Trollkonserten som vi ska gå på. I samhäll/natur/teknik har vi arbetat med 

årstider, hösten, svamp samt barnkonventionen och FN-dagen. Under skapandelektionerna har 

vi haft hösten som tema och tryckt höstlöv och skapat svampar. Vi är färdiga med våra 

fotopromenader. Vi har varit i skogen och gått på höstjakt, eleverna hade i uppdrag att hitta löv 

i olika färger. Den sista fredagen i oktober hade hela skolan Boktoberfest i Kulturskolan, 

förskoleklassen framträdde med en trollsång.  

 

I november kommer vi att besöka stora biblioteket för bibliotekslek och då får eleverna sina 

lånekort, se datumen för respektive klass nedan. Fredagen den 8/11 kommer båda klasserna att 

gå på Trollkonsert på Kulturskolan.  

 

Det kommer att startas ett litet samarbete med köket som kommer kallas Matlabbet, då eleverna 

ska få möjlighet att med alla sina sinnen testa olika frukter och grönsaker, vilket kommer bli 

spännande.  

 

Alla elever i förskoleklasserna har nu fått en eller två faddrar. Alla tycker att detta är 

jättespännande. Faddrarna går i 3A och 3B, de har nu hälsat på förskoleklasseleverna och 

intervjuat dem. Det kommer bli fler träffar framöver! 

 

 

      

Datum att komma ihåg under november: 

V.44  

• HÖSTLOV 

V. 45  

• Ons 6/11 Rörelse FA. Inget ombyte.  

• Tors 7/11 Biblioteket FA.  

• Fre 8/11 Trollkonsert FA och FB.  
V. 46 

• Ons 13/11 Rörelse FB. Inget ombyte.  

• Fre 15/11 Utedag, frivillig matsäck.  
V. 47  

• Tis 19/11 Biblioteket FB.  

• Ons 20/11 Rörelse FA. Inget ombyte.  

• Fre 22/11 Utedag, frivillig matsäck. 

V. 48  

• Ons 27/11 Rörelse FB. Inget ombyte. 

• Tors 28/11 Utedag: Skridskoåkning, frivillig 

matsäck. 

 

Med vänliga hälsningar 
Mia och Magdalena 


