
Mikrofonens veckobrev vecka 47 16-20 november  2015

Hej alla barn och föräldrar!

Denna vecka har varit en K vecka och vi arbetar som vanligt med bokstaven på olika sätt. Vi har 
fått se se och höra många olika namn och saker på bokstaven K. 

Veckan avslutades med ”veckobrevsteckning” och fredagsdans.

Idrott:
Denna vecka fortsatte vi att öva kroppsuppfattning genom att försöka ta sig under ett rep tvärs över 
hela idrottshallen på olika höjder, utan att nudda. 

Livskunskap:
Arbetet med olika samarbetsövningar och om hur man är som kompis samt att säga stopp och 
respektera det fortsätter.

Mattelek:
Vi har jobbat med begreppet ”lika med” dvs likhetstecknet. Dels med hjälp av tärningar och dels 
med hjälp av barnen själva.

Skapande:
Barnen har gjort sin egen klocka och vi pratade om tid och varför det är bra att kunna klockan.

Språklek:
Vi har arbetat med bokstaven K samt gjort alfabetspussel. Skrivit och ritat i våra bokstavsböcker. Vi
har nu börjat att arbeta med att lyssna och känna igen första ljudet i orden. 

Veckans ramsa: Kalle Lång
Veckans sång/dans: Klappa händerna .......
Veckans lek: Kokar gröten över?

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

Veckans läxa till tisdagen den 24:e november är att ta med sig en sak som börjar på bokstaven L. 
Inga batteridrivna leksaker eller vapen.



Information:

Fredagen den 27 november är det tradition på skolan att åk 3 sjunger adventssånger i aulan för 
övriga elever på skolan. Sångsamlingen börjar 8.15. OBS! därför börjar skolan 8.05. 

Tisdag 1december är det föräldrafika. Det är drop in från kl 15.00 i de olika hemvisterna. Vi 
avslutar fikat 16.30 med ett sångframträdande från barnen på scenen på ”matsalsgården” med några 
julsånger. 

Skolan utlyser en  allmän luskamningshelg för hela skolan den 28 och 29 december för att råda bot 
på spridningen lössen.

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 
telefonnummer dit är 070 984 91 84.

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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