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Hej på er! 

Tiden går fort och det är redan dags för 

aprilbrevet. Vi har den senaste veckan 

påbörjat ett temaarbete kring våren och 

varje dag kommer barnen med nya 

vårtecken som de upptäckt. Hade en 

förhoppning om att skriva att 

vinterkläderna var ett minne blott men de 

verkar få bli kvar en stund till.  

 

I svenskan och sagoskogen har vi arbetat 

med bokstäverna Ä, B, G och är snart klara 

med hela alfabetet. Vi tränar på rim och 

ramsor samt vikten av stor bokstav, 

mellanrum och punkt när vi skriver. 

Uppmuntrar att ni läser mycket för och 

tillsammans med era barn hemma då vi ser 

att det ger så mycket här i skolan.  

I matematiken fortsätter vi med våra 

arbetspass i mindre grupper vilket vi ser 

fungerar mycket bra. Vi har under mars 

arbetat med dubbelt och hälften, jämföra 

antal så som fler och färre samt 

geometriska former.  

 

Fredag 8/4 kommer vi att ha påskpyssel i 

familjegrupper på lågstadiet. Vill barnen 

då klä ut sig så går det jättebra men inga 

masker för ansiktet.  

Torsdag 21/4 ska förskoleklassen 

tillsammans med 1:orna promenera upp till 

hälltorpssjön för en heldag där. Där arbetar 

vi vidare med tema våren. Barnen behöver 

denna dag ha med sig matsäck, frukt, 

vattenflaska (ingen läsk), ryggsäck, 

ordentliga skor och kläder. Vi äter inte i 

matsalen denna dag.   

 

Vi vill påminna om att barnen inte tar med 

sig leksaker hemifrån till skolan. Då vi ser 

att det finns många fördelar med detta. 

Passar också på att tacka för givande 

utvecklingssamtal och för ett gott 

samarbete kring dessa! Är det något annat 

ni funderar över så är det som vanligt bara 

att höra av er.  

 

Önskar er en glad påsk och en härlig 

ledighet tillsammans! 

Vänliga hälsningar,  
Emelie & Jill 

 


