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Hej på er! 
Nu är vi redan inne i maj månad och det är 
inte så många veckor kvar i förskoleklass.  
 
Vi avslutade april med en härlig promenad 
upp till hälltorpssjön där vi fick en solig dag 
tillsammans. Bland annat fick barnen gå en 
tipspromenad, testa naturbingo, undersöka 
vårblommor och skapa en egen vårbok 
tillsammans med en 1:a.  
 
Vi har fått en student till klassen som heter 
Tindra. Tindra går barn och 
fritidsprogrammet på mimers hus och 
kommer att vara med oss till och med vecka 
21. Hon är också med barnen på fritids.  
 
I svenskan arbetar vi vidare med de sista 
bokstäverna i sagoskogen. Det sista har vi 
bland annat arbetat med Y och X. Detta har 
lett till intressanta samtal om bland annat 
yngel och X2000. I vår matematikbok 
kommer vi att arbeta vidare med att mäta 
och jämföra längd. Snart planerar vi också 
att prata om tid främst då hel och 
halvtimme. Prata gärna om klockan hemma.  
Vi kommer också att påbörja ett nytt 
temaarbete de sista veckorna. Detta tema 
blir en överraskning för barnen som 
kommer avslutas med en upplevelseresa. 
Mer information kommer.  
 
Framöver kommer barnen få vara faddrar 
för de kommande förskoleklasseleverna. 
Många barn ser detta som ett mycket viktigt 
uppdrag för att de nya eleverna ska känna 
sig välkomna hit till oss. Detta bidrar också 
till att barnen själva får reflektera kring hur 
det var när de började.  
 
Glöm inte utflykten till starrkärrs kyrka där 
barnen ska ha med sig matsäck. Se tidigare 
mail för mer information kring detta.  
Som Anna informerade kring så behöver 
barnen framöver ha med sig ombyte till 
idrottslektionen på måndagar. Kolla gärna 
packlistan som barnen fick hem och låt de 
själva packa sin idrottsväska.  
 
Vi önskar er en trevlig valborg! Är det något 
ni funderar över så är det som vanligt bara 
att höra av sig.  
Hälsningar,  
Jill & Emelie       


