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Hej på er! 

Nu har det fina vädret kommit och vi går i maj 

månad. Visst är det härligt! 

Vi hade en härlig dag i blåsippsskogen.  

Barnen arbetade med sina uppgifter, fikade, 

lekte, såg bäverns hus och åt sin matsäck. Vi 

samlade vårtecken och studerade blåsippor. Vi 

hade en härlig dag!  

Tillsammans med Månkemire har vi nu 

kommit till bokstaven X och F. Vi har pratat 

om fjärilar. Vi har klippt och målat fjärilar. 

Pratat om hur de ser ut och vad de äter.  

Vi har pratat mycket om olika vårtecken och 

på våra morgonpromisar har vi tittat till 

myrorna i myrstacken. Vi har även lagt dit lite 

olika godisbitar, som frukt och kakor. 

I matten arbetar vi vidare i vår egen takt. Alla 

har därför inte alltid samma uppgifter. 

Vi har börjat göra färdigt, så att vi snart kan ta 

hem färdiga saker. 

Vi kommer att plantera frön och följa dem för 

att se vad som händer. De kommer sen även att 

få ta med dem hem sen för att följa dem vidare 

under sommaren. 

Det kommer att bli en annorlunda vårtermin 

där det inte kommer att bli som vi brukar göra, 

ingen Vårsalong, kanske inga besök av de 

blivande FSK-eleverna (vi får se hur det blir), 

inga Utv-samtal (jag kommer med mer info), ja 

det blir som sagt en annorlunda termin.  

Viktigt att vi fortfarande följer de 

rekommendationer som Folkhälsomyndigheten 

ber oss följa. Är man sjuk var hemma, var även 

hemma två dagar till efter man blivit frisk, och 

att vi tvättar våra händer ofta.   

Viktiga datum: 

Fredagen den 22/5 är vi lediga 

Fredagen den 29/5 kommer vi att åka till 

Starrkärrs kyrka för att träffa kyrkråttan Kärris. 

Vi kommer sedan att gå till Prästalund för att 

äta lunch. Vi kommer inte att äta mat i bamba 

den här dagen utan man måste ha med sig en 

rejäl matsäck, liten fika och något att dricka.  

 

Det var nog allt för den här gången. 

 

Hälsningar 

Carina och Jill 


