
Mikrofonens veckobrev vecka 17

Hej alla barn och föräldrar!

Vi har just kommit tillbaka till Mikrofonen efter vårsångsamlingen i aulan. Det var tvåorna 
på Kobran som höll i den. Vacker körsång och allsång där vi bidrog med de sånger vi övat 
på under flera tillfällen.

Den här veckan har vi avslutat vårt arbete med alfabetet. Från och med nästa vecka 
kommer vi att jobba med teman som har naturen som utgångspunkt. Vad grupperna 
kommer att arbeta med inom det, ska barnen diskutera sig fram till under fredag och 
måndag.

Det är snart dags för Utvecklingssamtal med fokus på barnens utveckling, hittills och 
utmaningar framöver :) v.19 blå röd, v 20 grön lila, v 21 gul rosa.
Tider för de första grupperna kommer att sättas upp på fredag,

Denna vecka har vi jobbat med bokstaven Ö. Hemvisterna har gjort örnar, en öken och en 
öde ö. Vi har haft sista bokstavsläxan, sista bokstavspusslet och skrivit i alfabetsboken för 
sista gången. 

På livskunskapen har vi fortsatt att dramatisera sagorna som vi gjorde på språkleken. De 
börjar nu bli färdiga och ska så småningom spelas in på ipads för att visas för varandra i 
hemvisterna.
En hemvist jobbar också med boken ”Pricken”. Utifrån den pratar vi om att det är ok att 
vara olika och om utanförskap.

I språkleken har vi fortsättningsvis arbetat med ord som låter lika men har olika betydelser.
Barnen fick bilder som de skulle para ihop utifrån hur ordet lät, t.ex. våg, då de skulle hitta 
en våg som man väger något på, och en våg som finns i havet.

I matteleken har rosa och gul arbetat med räknesagor, grön och lila har arbetat med 
problemlösning, och röd och blå har tränat arbetsminnet genom spel och lekar. I alla 
hemvister har vi också väderdiagram där vi håller reda på vädret för dagen i en månad. 
Då månaden gått ska vi se hur många dagar med olika vädertyper det varit under den 
tiden.

På idrotten har barnen utmanats med en hinderbana som de kallar ”Ninja Warriors”. 
Knepigt men roligt!

Veckans ramsa: Alfabetsramsa
Veckans lek: Önskeringen

Viktigt!
Under maj månad kommer skolan att ha en ”Må bra-månad”.



För Mikrofonen innebär det att en gång i veckan kommer dagen att börja med Röris ute på
Matsalsgården. Då samlas vi klockan 8.00 på matsalsgården istället för att öppna på 
Mikrofonen. 8.20 Har vi sedan Röris, efter det går vi tillsammans till Mikrofonen.
De dagar som gäller är: Tisdag 3/5, Onsdag 11/5, Torsdag 19/5, Fredag 27/5 och Måndag 
30/5.

Onsdagen 4 maj kommer vi att gå/springa Västbergaloppet. Alla barn och de flesta i 
personalen kommer att vara med, från förskoleklass upp till årskurs 9.
F-3 kommer att börja 13.30 på fotbollsplan. Vi byter inte om, men det är bra om barnen har
på sig ”springvänliga” kläder.

Måndagen den 9e maj är det som ni vet studiedag. Det innebär att denna dag är det 
fritidsverksamhet hela dagen. Våra lärare jobbar med att sambedöma nationella prov 
tillsammans med övriga lärare. För att kunna planera en bra och givande fritidsverksamhet
hela dagen behöver vi veta hur många barn vi har denna dag. Om ni INTE önskar komma 
denna måndag så hör av er via mail, sms, eller säg till en pedagog.

Fritidsinformation för vecka 18:
Måndag: Grön grupp har gympahallen.
Tisdag: Rosa grupp har drama. Det är dags för en del barn att ha spelhåla.
Onsdag: Skapande verkstad för andra barn.
Torsdag: Stängt
Fredag: Fritids hela dagen.

Vid frånvaro vill vi att ni skickar ett SMS, ett mail eller ringer till oss. Anledningen att vi frågar om 
detta är att vi har tillsynsansvar.
Mikrofonen har nytt telefonnummer till den fasta telefonen: 08-563 161 22. 
Mobilnumret är:  072 967 91 07.

Mailadressen 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 öppnar 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 ha en trevlig Valborg!
Personalen på Mikrofonen 
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