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Hej alla barn och föräldrar!

Prata gärna med era barn om vilka kläder man har på sig, även fast solen skiner är det kallt i luften.

Det var jättekul att se vad barnen hade tagit med sig på bokstaven G. Under veckan har vi arbetat med 
bokstaven ha på olika sätt, se nedan. 

Vi avslutar alltid veckan med veckobrevsteckning och fredagsdans.

Idrott:
Vi fortsatte att ha hinderbana på idrotten, med stationer så som att klättra, rulla, åla och att hoppa på 
två eller ett ben. Barnen är jätteduktiga!

Livskunskap:
Vi arbetar vidare med olika samarbetsövningar om hur man är som god kamrat. 

Mattelek:
Vi har arbetat med talet fyra, genom att klistra in fyror i den ”stora” fyran. Samt arbetat med talet fem 
som skulle klippas och klistrats ihop. Samt ett arbetsblad med olika ”femuppgifter”. Siffrorna hänger 
uppe på väggarna.

Skapande:
Barnen fick skapa varsin glasstrut, de fick även träna på former då struten var en triangel och 
glasskulorna var cirklar. 

Språklek:
Vi har arbetat med bokstaven G,  samt gjort alfabetspussel. Skrivit och ritat i våra bokstavsböcker. Vi 
fortsatte med korta och långa ord.

Veckans ramsa: Gubben gran
Veckans sång/dans: Glada älgar
Veckans lek: Gör si gör så

Förutom ovanstående har vi även under veckan gjort detta:
• Ritat, gjort pärlplattor
• Byggt med lego, plusplus och kaplastavar
• Dansat
• Haft utelek
• Spelat olika spel

Veckans läxa till tisdagen den 20:e oktober är att ta med sig en sak som börjar på bokstaven H. Inga 
batteridrivna leksaker eller vapen.



Information:
Under nästa vecka 43 och 44 kommer vi har en praktikant/VFU:are hos oss, han heter Jonathan.

Fredagen den 23:e oktober är det den sista dagen för en av våra mentorer, Catrin Lindström, hon 
kommer att gå på föräldraledighet. Vikarie för henne presenteras senare. 

När ni sjukanmäler eller vill nå oss och vi inte kan svara på telefonen, skriv gärna ett sms eller prata in 
på telefonsvararen.

Vi har fått flera fall av löss, vänligen kolla och kamma era barns hår, för att förhindra spridning. 
Behandla direkt om ni upptäcker lössen, samt kamma i 14 dagar efteråt.

Viktigt att det finns både extra kläder samt regnkläder på barnen hyllor, då vi är ute i alla väder.
 
Höstens APT-dagar är: 17 november och 15 december. OBS! Ny tid, 15:45 stänger vi alla 
fritidshem.

Övrigt:

Våra telefonnummer är: 08-563 161 14 eller 072 967 91 07  

Vår mailadress är: mikrofonen@vastbergaskolan.se

Morgon- och kvällsomsorg är i Lilla matsalen från klockan 06.30-07.30 och 16.50-18.00.

Mellan klockan 07.30-08.00 tar vi emot ert barn på matsalsgården.

Klockan 08.00 öppnat vi på Mikrofonen och klockan 08.15 börjar vi med en samling i våra hemvister.

För kvällsomsorgen samlar vi barnen klockan 16.50, och går ner till Lilla matsalen.

Tack för den här veckan och trevlig helg!
Personalen på Mikrofonen
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