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Hej på er!
Hoppas att ni haft en härlig ledighet, väldigt
roligt att vi fick snö såhär i slutet av jullovet!

v.3

v.4

Vårterminen kommer inledas med olika
samarbets- och gruppstärkande övningar. Vi
kommer även sätta upp, både gemensamma
och individuella, mål för terminen. Detta för
att barnen dels ska få vara delaktiga i
målformuleringen, dels för att tydliggöra vad
vi tillsammans ska sträva efter att lära oss och
hur vi ska nå målen denna termin.
Matte: Vi kommer inleda med att repetera från
föregående termin samt påbörja arbetet med
klockans hel- och halvtimme.
Svenska: Vi kommer bland annat fortsätta
med veckans bokstavsarbete samt fokusera på
att skriva meningar och skapa olika typer av
texter.
NO: Tema vinter påbörjas där vi bland annat
fortsätter följa trädet vi adopterade i höstas
samt utforskar djur och natur i närområdet.
SO: Vi fortsätter vårt kontinuerliga arbete med
värdegrund, normer och regler i
skolan/klassrummet. Vi kommer också börja
nosa lite på hållbar utveckling och hur saker vi
gör kan påverka miljön.
Påminner om att skicka med bra ytter- och
extrakläder eftersom det är en blöt och kall
period och vi spenderar mycket tid utomhus.
Påminner också om att alltid anmäla till
Skola24 om ditt barn är sjukt. Viktigt att du
anmäler varje dag ditt barn är hemma. Fritids
önskar att ni även ringer dit och sjukanmäler;
076- 282 90 12. Blir barnet hemma en längre
period är det även bra om ni kontaktar mig så
jag kan skicka med skolarbete hem utifall att
det blir aktuellt.
Vi behöver fortsätta hålla avstånd och arbeta
utifrån samma riktlinjer kring COVID-19 som
föregående termin.
Ni når mig som vanligt på mailen;
cecilia@ahlaforsfriaskola.se
Nu ser vi fram emot att träffa klassen igen,
Vänliga hälsningar
Cecilia och Carina

