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Hej på er!  

Nu är vi inne i november och jag hoppas att ni har 

ett trevligt höstlov.  

Tack för alla trevliga utv-samtal vi har haft ute i 

Furulundsparken. 

Vi har pratat om bokstäverna E och V. Vi har 

pratat om ekorre och varg.  

Tisdagen innan lovet hade FSK-låg en” Elevens val 

” i familjegrupper. Då fick barnen välja mellan 

olika saker Ex; baka, halloweenpyssel, fotbollscup 

och bygga.   

Våra morgonpromenader är en härlig start på 

dagen och vi märker att vi får piggare barn när vi 

sen kör igång i klassrummet. Vi får se hur långt vi 

har gått i slutet av nästa termin.  

I So har vi mött hjälptrollet ”Tjosanhejsan” som 

är utsänd från FN i Geneve och som ska hjälpa 

barnen/djuren i ”Rumlaskogen” att lära om sig om 

barnkonventionen. Vi kommer att arbeta med 

olika artiklar genom att läsa en saga, sjunga en 

sång till artikel, rita och skriva om vad artikel 

betyder för sig själv samt diskutera och 

dramatisera. Den här månaden arbetade vi med 

art 1. Vi kommer att arbeta vidare med 

Barnkonventionen under v 47. 

Vi har jobbat med hösten och pratat om vad som 

händer i naturen. 

Med tanke på ökningen av antalet bekräftade 

COVID-19 fall har vi beslutat att eleverna på 

lågstadiet INTE skall byta om/duscha när de har 

sin idrottsundervisning. Anledningen är att 

omklädningsrummen på skolan är relativt små och 

det blir svårt att hålla rekommenderade avstånd. 

Däremot är det bra om eleverna har kläder som 

är enkla att röra sig i och gärna också skor för 

inomhusbruk då golvet är väldigt halt i endast 

strumpor. 

I matten kommer vi att arbeta vidare med 

mönster, se likheter och olikheter, hel  

och halv, sortera och symmetri. 

I slutet av den här månaden kommer vi på FSK-

Låg att ha julpyssel tillsammans i våra 

familjegrupper. 
I matsalen tränar vi dagligen på vårt bordsskick 

och träna gärna vidare på det här hemma, så vi 

får en trevlig stund när vid våra måltider. 

 

Hälsningar  

Emelie och Jill 

 
 


