
Hej allesammans! 

Då har det återigen blivit dags att summera veckan… 

Sagodagen 

I tisdags hade vi vår efterlängtade sagodag. 
Förskoleklassbarnen berättade sagor för oss med hjälp av 
bilder och text. 2:orna agerade som kloka faddrar och lyssnade 
intresserat på förskoleklassens berättelser och ställde frågor 
kring bilderna som de målat. 2:orna läste upp sina berättelser 
som de skrivit i smågrupper och visade sina illustrationer. Att 
se barnens engagemang, både i förberedelser och 
genomförande, har varit fantastiskt roligt! I samband med 
sagodagen pratade vi extra mycket om vad som är viktigt att 
tänka på när man pratar/läser inför publik men även hur man 
är en bra publik. Ni föräldrar 
kommer också att få chans att 
läsa berättelserna när vi 
fotograferat bilderna och fått 
in dem i dokumenten. Ni får 
alltså ge er till tåls lite till! 

Återvinning 

I tisdags var vi på återvinningsstationen med allt vårt skräp. 
Vi passade på att prata om; Varför återvinner man? Vad 
händer med de saker vi lägger i behållarna? Hur kan vi 
återvinna kläder? 

Kompisdag 

Idag har vi haft en dag fylld med lek, samarbetsövningar, 
skratt och lite pirr. En del barn älskar dagar som går ”utanför 
boxen” och en del barn föredrar ”vanliga” skoldagar. Vi tror 
ändå att det är nyttigt för dem att träna sig på att vara i olika 
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Läxor till vecka 14: 

Läxfritt under nästa vecka (ev 
blir det engelskaläxa)

Teknik-/No-vecka: 

Under kommande vecka är 
det ”Tema Teknik och no”. Vi 
arbetar i faddergrupper och 
lär oss om:

- magnetism

- molekyler och atomer

- telefoner

- fysik på lekplatsen 

 Morgonbön: 

På fredag är det morgonbön i 
Johannebergskyrkan, precis 
som vanligt.

Idrott: 

Ingen idrott på torsdag p g a 
teknik/no-veckan.
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grupper och att tillsammans lösa kluriga uppgifter. 

Nästa vecka fokuserar vi på teknik och no. Arbetet sker i faddergrupper och vi hoppas att barnen ska 
tycka att det blir en spännande och lärorik vecka!

________________________________________________________________________________________

Jag vill önskar er alla en trevlig helg!

Vänliga hälsningar

Sofia 
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