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Hej på er! 
 
Nu går vi in i februari månad efter några 
veckor med många barn frånvarande, dels 
smittade och dels i karantän. Vi får hoppas 
att vi går mot bättre tider med covid och 
förkylningar.   
 
I januari har vi mött flera nya djur i 
sagoskogen och lärt oss mer om djurarter 
och bokstäver. Barnen har också fått göra 
egna faktaböcker med våra svenska 
vinterfåglar och skrivit korta meningar 
kring dessa.  
 
I matematiken har vi arbetat vidare i vår 
arbetsbok och fokuserat mycket på 
geometriska figurer.  
 
Vi har under januari också arbetat med året. 
Tränat på våra månader och årstider. Att 
komma ihåg när man fyller år är inte alltid 
så lätt. 
 
Nu på fredag kommer vi i förskoleklassen 
och på lågstadiet att ha en stor invigning av 
vårt OS-tema. Vad som händer då blir en 
överraskning. Tisdagen den 8 februari har vi 
redan gått 100-dagar i skolan. Det måste vi 
fira! 
 
Jag vill passa på att tacka er för att ni varit 
så bra på att höra av er när barnen är 
hemma samt skola24. Fortsätt att anmäla 
där och till fritids på morgonen.  
 
Hämtning/lämning sker fortsatt vid 
grinden. Jag rensar dagligen på barnens 
platser i hallen och skickar vid behov hem i 
barnens ryggsäck.  
 
Önskar er en bra start på februari och att vi 
får njuta av snön en liten stund till! 
 

Hälsningar, 
Emelie 


