
Hej där hemma! 

I skrivande stund har den sista snön precis 

regnat bort, så synd. Vi hade ju hoppats på en 

härlig friluftsdag i Alebacken!!! Vi har i alla 

fall tagit vara på den snön som blev och åkt lite 

stjärtlapp. 

Under slutet av mars månad kommer vi att ha 

vårterminens utvecklingssamtal. Återkommer 

med tider. 

I matten har vi precis avslutat kapitlen om 

mönster och symmetri. Lite svårt med 

symmetri, men de tyckte att det var en kul 

utmaning. 

I svenskan fortsätter vi med bokstavsarbetet. Vi 

har jobbat med bokstäverna H och Ö.  

I SO kommer vi att diskuterar mycket om bl a 

rätt och fel, gör värderingsövningar. Vi kommer 

också att lära oss lite om påsken och varför vi 

firar den. 

I No har vi precis avslutat temat vinterfåglar 

och nu fortsätter vi att jobba vi med olika djur 

och växter i skogen och vi ska leta efter 

vårtecken.  Under mars kommer vi också att 

lära oss om Allemansrätten. 

Vill åter igen påminna om att titta över 

barnens kläder ofta, så att alla har regnkläder, 

ombyteskläder, stövlar mm. Glöm heller inte 

läxorna och att skicka med frukt.  

 

Den 21 mars 2020 är det återigen dags att 

rocka sockorna! Initiativet har blivit ett sätt att 

stå upp för alla med Downs syndrom och hylla 

våra olikheter. Vi gör det på fredagen den 20/3 

eftersom det är en skoldag. 

 

I nuläget är det inga övriga aktiviteter eller 

utflykter inplanerade, under mars förutom att vi 

ska gå och se 9:ornas musikprojekt den 25/3, i 

Medborgarhuset. Det börjar kl.13.00, så vi är 

tillbaka något senare (ca 13.45-14.00). 

 

Earth Hour 2020 infaller den 28 mars kl 20.30-

21.30. Då fortsätter vi sätta ljus på 

klimatförändringarna. Släck och försök vara 

utan el i en timme – och höj din röst för 

planeten! Mys tillsammans!! 
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                                                                             Carina och Jill 
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