
        

        

        

     Septemberbrevet 

   Hej på er därhemma! 

Tänk nu har vi redan gått i skolan i 1 vecka. Tiden går fort när man har roligt. 

Vi jobbar mycket med att alla ska lära känna varandra och skapa en trygg grupp. 

Barnen har nu börjat med sin idrott som de har tillsammans med Johan och Carina. Halva FSK har 

idrott med halva år 1 och den andra halvklassen har bokstavsinlärning., efter en lektion så byter vi.    

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 har börjat med vår första bokstav Oo. 

Till varje bokstav kommer vi lära oss om ett djur. Vi kommer nu i höst arbeta med veckans bokstav 

kopplat till No-Djur i närområdet samt årstider. Arbetar vi till exempel med bokstaven Oo så arbetar 

vi samtidigt med ormar i Sverige. Vi kommer att titta på faktafilmer bla.  

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. 

Viktiga datum: 

Onsdagen den 5 september är det föräldramöte kl.18.00–19.00. Klassen behöver 2 representanter 

till skolrådet och 2 till klassföräldrar, fundera redan nu om det känns intressant. 

Fredagen 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 att äta en liten matsäck som 

man har tagit med sig. Man blir törstig av att springa, så det är bra om man har något att dricka med 

sig.  Kakor, bullar, dricka och godis bör man inte ha med sig. Vi kommer att äta senare i bamba den här 

dagen. Man ska vara ombytt till idrottskläder redan på morgonen och duscha får man göra hemma. 

Alla dagar i vecka utan måndagar börjar vi vår dag med att gå vår morgonpromis. Vi gör det för att vi 

hinner prata av oss, få motion, se vad som händer i naturen under året, samt träna på trafikvett. 

Rundan är ca 1 km. 

Nu framöver kommer vi att gå till skogen på torsdag fm, så det är bra att det alltid finns regnkläder 

och stövlar i skolan. Vi är alltid ute varje dag både i skolan och på fritids.  

Vi kommer från och med nästa vecka sluta kl. 13:40 varje dag. Detta beror på att barnen inte kan 

äta mellan mål förrän kl. 13:45. 

Jag kommer att ha ”Lära känna samtal” med er och ert barn v 37-38 och tider kommer att finnas 

tillgängliga för er på föräldramötet och det är först till kvarn som gäller. Mötet varar i ca 30 min. 

Jag vill att ni mailar mig så jag vet vilka som kommer på föräldramötet.  

   Det var allt för den här gången. 

   Hälsningar Carina och Jill 

        
        

         


