
      

 

               Septemberbrevet 

   Hej på er därhemma! 

Tänk nu har vi redan gått i skolan i 2 veckor. Tiden går fort när man har roligt. 

Vi jobbar mycket med att få ihop gruppen och att alla ska lära känna varandra. 

Barnen har nu börjat med sin idrott som de har tillsammans med Johan och Carina/Jimmie. Halva Fsk 

har idrott med halva år 1 och den andra halvklassen har bokstavsinlärning. I år kommer vi att gå på 

bokstavspromenad tillsammans med Granen. Vi kommer att lära oss om skogens djur och växter och 

sjunga och skapa tillsammans. 

Vi kommer att ha veckans ramsa och det är bra om ni tränar på den hemma tillsammans. En del av 

ramsorna har även rörelser till, fråga gärna barnen hur man gör. 

Vi välkomnar Alicia som kommer att göra sin praktik här hos oss 3 dagar i veckan. 

Viktiga datum: 

Torsdagen den 7 september är det föräldramöte kl.18.00–19.00.  

Torsdagen den 14 september kommer vi att vara med på skoljoggen. Detta innebär att vi tillsammans 

springer en bana i Furulund. Efter man har sprungit kan det vara gott med lite vatten och en frukt, 

som man får ta med sig själv. Vi kommer att äta senare i bamba den här dagen.  

Tisdagen den 26 september ska vi åka till Skepplanda och bada. Då behöver alla ha med sig 

badkläder, handduk, tvål och en frukt. Vi åker i hyrd buss från skolan och vi äter i bamba när vi 

kommer tillbaka. Det kan vara gott att äta en frukt efteråt när man är klar. Alla barn i FSK är på det 

grunda vattnet. Det är viktigt att du som förälder meddelar mig om ditt barn kan simma 25 meter, 

eftersom då behöver ditt barn inte ha simdyna. 

Torsdagen den 28 september ska vi åka till Konserthuset i Göteborg och få träffa musiker och 

därefter gå på konsert. Vi åker på förmiddagen och äter lunch när vi kommit hem till skolan igen. 

Jag vill att ni mailar mig så jag vet att ni får mailen, samt så vill jag veta vilka som kommer på 

föräldramötet.  

   Det var allt för den här gången. 

   Hälsningar Carina och Jill 

 


