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Hej på er! 
Härligt med lite regn. 

Vi har gjort massor av saker i april månad. 

Vi har varit faddrar till de nya blivande 

eleverna till höstens FSK. Vilka underbara 
faddrar de har varit. De skötte det exemplariskt 

och de var så duktiga. De fick mycket beröm. 

Vi hade en påsk pysseldag på Låg med våra 
familjegrupper.  

Skogsdagen vi hade uppe vid sjön bjöd på fint 

väder, vårblommor, kryp, goa matsäckar, 
fågelkvitter, bäverspår och de gjorde fina vår 

böcker. Vi gick inte den vanliga vägen utan 

gick lite småstigar och vi gick förbi en hemlig 

vattenkälla. 
Vi har planterat solrosfrö, pratat om 

konstnären Vincent Van Gogh och själva målat 

solrostavlor.  
Vi har jobbat med bokstäverna F och G. 

I matten har vi jobbat vidare med siffror, dela 

lika och lite mattekluringar. 

Vi kommer att fortsätta det arbetet. 
Granen kommer att lära oss om de sista 

bokstäverna som är kvar. 

Fredagen den 10 maj ska vi åka till Starrkärrs 
kyrka och för att träffa kyrkråttan Kärris. 

Vi behöver ha en matsäck med oss den dagen 

eftersom vi inte ska äta i bamba utan vi 
fortsätter vår dag i Prästalund. Rejäl matsäck 

och dricka och kläder efter väder den dagen. 

 

Tisdagen den 4 juni är det dagsför AFS 

Vårsalong. Mer info kommer. 

Skolavslutningen är fredagen den 14 juni. 
Det är bara föräldrar till så 9 som får vara med 
i kyrkan. Vid fint väder så är avslutningen sen  

i Prästalund efter kyrkan. Vi kommer att tåga 

dit med fana främst och sen kommer alla 
elever på skolan. I Prästalund serveras tårta, 

saft och kaffe som våra klassföräldrar har 

delegerat ut er föräldrar att göra.Där i 

Prästalund kommer vi i vår klass ha en 
avslutning tillsammans med föräldrar och barn. 

Skolan står för bord, tallrikar, muggar, skedar. 

Mer info kommer. 
Vi skulle behöva tomma konservburkar igen 

om ni har. Ta gärna med så snart som möjligt. 

Det var nog allt för den här gången. 

 

Hälsningar  

Carina och Jill 

 
 
 

 


