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Hej! 

Maj månad och i almanackan är våren 

verkligen här även om värmen kom av sig!  

 

I skolan går allt sin gilla gång och vi 

arbetar på som vanligt! 

Idag torsdag 29 april, sett filmen Catwalk. 

Vi kommer sedan arbeta med denna film 

på lite olika sätt. Vi kommer att prata om 

att vi alla är olika och att det är något som 

kan berika oss. Vi kommer även prata om 

fördomar och varför vi har sådana. Jag tror 

att detta kommer att bli ett viktigt och bra 

arbete och ni får gärna fortsätta 

diskussionerna hemma. 

 

Nu till något helt annat! Jag upplever att 

många elever äter dåligt i bamba. Många 

stressar dessutom för att hinna ut och på så 

sett få längre rast. Denna mentalitet sprids 

vilket innebär att även de elever som 

tycker om maten och vill äta lämnar tidigt 

och slänger då det som är kvar på tallriken. 

Elevernas intag av mat påverkar resten av 

skoldagen. De får svårt att fokusera och 

arbetet blir lidande. Självklart gäller inte 

detta alla men jag är säker på att ni vet om 

det gäller ert barn. Prata gärna om detta 

hemma. Skicka gärna med frukt för att 

förstärka om barnet ätit dåligt! 

 

Nu hoppas vi på värme, sol och på att 

Coviden försvinner för gott! 

            //Pia 

 

pia@ahlaforsriaskola.se 
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