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Hej på er! 

Nu har kanske våren kommit. Visst är det härligt! 

Det är fortfarande kallt på morgonen, men mitt på 

dagen är det varmare, då det hade varit bra om 

barnen hade några tunnare kläder att ta på sig då. 

Under veckorna 14 och 15 (måndag och tisdag 

båda veckorna) kommer de blivande FSK-barnen 

på besök. Barnen i vår klass kommer att vara 

faddrar för de nya barnen och ska visa dem runt 

här. Det är ett viktigt jobb barnen i FSK har och de 

tar det med stort allvar. Bra är om de har med 

idrottskläderna på måndagarna då vi kommer att 

kasta om lite i grupperna. 

Vi fortsätter att arbeta vidare med Granen och 

Trulle och vår bokstavslåda. Trulle har berättat om 

ödlan, zebran, haren och alligator. 

Vi har Rockat Sockor och haft många bra 

diskussioner, som att olika är bra. 

Vi kommer att arbeta vidare med om vad kroppen 

behöver för att vi ska må bra. 

Barnen har tagit reda på fakta om ett djur som ska 

kunna klara av vårt klimat i vår djurpark. Vi 

kommer att arbeta vidare med vår ö. 

4 april ska vi gå på konsert i Medborgarhuset i 

Alafors. Det är våra 9-or som står för musiken. 

V 16 är det Påsklov. 

V 17 kommer jag att ha utvecklingssamtal. Boka 

gärna flera tider som ni kan komma. Eleven ska 

vara med. 

Glöm inte att förutom att anmäla på skolan 24 att  

ringa/skicka sms till fritids om ditt barn är sjukt.  

Det var allt för den här gången. 

 

Hälsningar  
Carina och Jill 
 
 
 

 

 

 


