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Hej på er! 

 

Nu är vi redan i november månad och vi 

avslutade veckan innan lov med 

halloween-pyssel, bakning och film i 

familjegrupper på i förskoleklassen och på 

lågstadiet. Barnen var uppdelade i grupper 

med några barn från varje klass. Det blev 

en mycket lyckad dag! 

 

I oktober har barnen fått träffa hjälptrollet 

”Tjosanhejsan” som hjälper barnen att få 

lära sig mer kring barnkonventionen. När vi 

jobbar med de olika artiklarna i 

barnkonventionen läser vi sagor, sjunger 

och samtalar kring vad artiklarna kan 

innebära samt att barnen får rita en bild till 

ämnet i sin bok om barnkonventionen.  

 

I sagoskogen har det flyttat in flera nya djur 

och vi har bland annat jobbat med 

bokstäverna M, E och I. Med hjälp av serien 

”djurverket” har barnen blivit experter på 

både myra, ekorre och igelkott.  

 

Barnen har tillsammans med Anders eller 

Anna fått gå till skogen för att jobba 

matematik. Där har de fått olika 

matematiska uppdrag och kluringar att lösa 

tillsammans. Vi har också introducerat vår 

mattebok och då jobbat med bland annat 

lägesord, jämföra storlek samt störst och 

minst.   

 

Det är så roligt att se nu när vi gått 

ytterligare några veckor i skolan att barnen 

verkligen kommit in i leken och ständigt 

utforskar nya kamratrelationer. Det är en 

mycket trevlig barngrupp som vi är så glada 

över att få träffa varje dag.   

 

En liten extra påminnelse är att ni kikar 

igenom barnens extra kläder, ytterkläder 

och torkskåpet nu när vi går mot kallare 

(och blötare) tider. Torkskåpen går varma 

och ibland blir det både ett och två 

ombyten varje dag så fyll gärna på med 

extrakläder.  

 

Härnäst är det lite höstlov som väntar och 

efter det startar vi som vanligt igen. 

 

Är det något ni funderar över så hör gärna 

av er! 

  

Hälsningar, 

Emelie, Jill, Anders & Anna 
 

 


