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Hej på er därhemma!  

Första skolveckan är avklarad och vi har 

kommit igång riktigt bra med arbetet, 

samt att lära känna varandra. Just nu jobbar vi 

mycket med att lära känna varandra och att ”få 

ihop” vår grupp. Vi har pratat om vilka regler 

som gäller både på skolan och i klassrummet. 

Vi pratar mycket om hur man ska vara mot  

varandra. Viktigt att man visar hänsyn och 

respekt mot varandra 

Förra torsdagen hade vi en härlig dag här på 

skolan. Eftersom hela skolan hade friluftsdag i 

Furulund, så hade vi hela skolan för oss själva. 

Vi gick runt och visade skolan och  

var skolgårdens gränser finns och var rektorn, 

personalrummet och skolsköterskan finns. 

 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, sedan byter 

vi. 

I år kommer vi att gå på bokstavspromenad i 

Sagoskogen med Månkemire. Vi kommer att 

lära oss om djur och växter och sjunga och 

skapa tillsammans.  

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. 

Alla dagar i vecka utan torsdagar 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. Vi går direkt 

kl.8.20 när skolan börjar. 

Viktiga datum: 

Tisdagen den 1/9 kl. 17.30-18.30 är det dags 

för föräldramöte. Vi träffas utanför FSK:s 

klassrum. Mötet kommer att hållas ute. 

Klassen behöver 2 representanter till skolrådet 

och 2 till klassföräldrar, fundera redan nu om 

det känns intressant. 

Tisdagen den 8/9 kommer vi att vara med på 

Skoljoggen. Detta innebär att vi tillsammans 

springer en bana i Furulund. Skicka gärna med 

en frukt, vattenflaska samt skor och kläder som 

är lämpliga att springa i. Det är bra om barnen 

kommer ombytta till skolan. Efteråt finns 

ingen möjlighet att duscha.  

Jag vill att ni mailar mig så jag vet att ni får 

mailen, samt så vill jag veta vilka som kommer 

på föräldramötet.  

Det var allt för den här gången.  

 

Hälsningar Emelie och Jill 


