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Hej! 
Vilken härlig skridskodag vi hade på Isdala! För många var det 
första gången att åka skridskor andra hade provat några 
gånger innan men alla var så duktiga och hade mycket 
tålamod. Fantastiskt att se hur roligt de hade det på isen och 
hur mycket de lärde sig under de timmar vi var där. 
Spårvagnsturen till och från ishallen gick mycket bra!

Nästa vecka kommer vi börja arbeta med 
matematikprogrammet Vektor. På föräldramötet gick vi 
igenom vad det är för program. Här följer en liten 
sammanfattning: ”Spelappen Vektor är framtagen av forskare 
inom kognitiv neurovetenskap och matematik för att hjälpa 
barn förbättra sina kognitiva och matematiska förmågor 
genom att träna arbetsminne, talförståelse och 
problemlösningsförmåga.” Vi kommer arbeta med detta 4 
dagar i veckan under ca 8-10 veckor.

Vi önskar er en trevlig helg!
Linda & Madeleine

Måndag 14/1 

Veckans bokstav är Hh. Ta med 
en sak som börjar på veckans 
bokstav till måndag 14/1. 

Torsdag 17/1 

Vår första simskolelektion. 
Barnet behöver ha med sig: 
Badkläder, handduk, tvål, 
schampo, plastpåse. Har 
barnet långt hår är det bra att 
ha med hårband och/eller 
badmössa 

Fredag 18/1 

Idag får barnen gärna ta med 
sig ett 3-dimensionellt objekt i 
form av ett rätblock eller klot 
eller pyramid eller kub (ex. 
mjölk- gräddpaket, boll, burk, 
låda, ljus,…). Vi kommer arbeta 
med detta under fredagens 
matematiklektion. 

FÖRSKOLEKLASS 
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Så här i början av terminen vill vi påminna om två viktiga saker.

• På onsdagar startar vi dagen med gemensam sångsamling kl 8.00 för hela 28:an. Vi vill att alla 
barn ska få en lugn start på morgonen och därför behöver vi börja lektionen i utsatt tid. När 
elever droppar in under sångsamlingen har några barn lätt att tappa fokus. Vi vädjar därför till er 
föräldrar att se till att era barn är här i god tid innan lektionen startar. 

    

• Om man mot förmodan kommer sent till fredagsrgonbönen i kyrkan uppmanar vi er att använda 
en av sidogångarna. Detta för att de som redan är på plats ska kunna fokusera på morgonbönen.

   Tack på förhand!


