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Hej där hemma!  

 

Redan mars, kalenderns första vårmånad 

som brukar bjuda på allt från vårvärme till 

höst- och vinterväder. Fortfarande 

behöver barnen ha mycket extrakläder på 

plats eftersom vädret växlar fort.  

 

I februari har vi haft ett roligt OS-tema där 

vårt eget AFS-OS blev mycket lyckat. Alla 

barn har kämpat väl och visat att de lärt 

sig massor om inte bara OS och dess 

grenar utan om världsdelar och länder. Vi 

fortsätter geografi-arbetet en bit in på 

mars. I matten har vi arbetat mycket med 

3ans och 4ans multiplikationstabell, de är 

svåra och öva gärna dessa med barnen 

hemma så de blir mer säkra. I svenskan har 

vi fokuserat mycket på boksamtal, att hitta 

en röd tråd och att ta ut nyckelord i en 

text vi läst.  

 

I mars kommer vi i matten fokusera på 

taluppfattning och huvudräkning med 

högre tal. I svenskan kommer vi att arbeta 

med ett skrivprojekt som pågår nästan 

fram till sommarlovet. Vi fortsätter arbeta 

mycket med läsförståelse och att 

sammanfatta det vi läst. I SO kommer vi 

påbörja tema istid och forntid. I NO 

kommer barnen få undersöka och 

upptäcka vad som sker i naturen när det 

är årstidsväxling och vi går mot varmare 

väder. I engelskan fortsätter vi titta på Pick 

a colour, prata mycket och även försöka 

läsa/skriva lite engelska med stöttning av 

varandra.  

 

Utvecklingssamtal planeras till veckorna 

11-13. Mer info om tider kommer i separat 

mail.  

 

Det är just nu oroligheter i världen och vi 

har märkt att det påverkar vissa barn på 

fsk-låg. Vi gör allt vi kan för att möta 

barnens frågor och funderingar på 

barnens nivå.  

 

Med hopp om härligt vårväder framöver,  

 

Vänliga hälsningar 

Cecilia och Carina 

 


