
Hänt på Luren V. 34
Tack för en härlig första vecka på Luren, det har varit fantastiskt roligt att lära känna alla barn och 
föräldrar. I måndags var det skolstart så vi stannade hemma på skolgården och lekte, tisdag-torsdag 
delade vi upp barnen klassvis och hade innedag med en klass i taget, vi gick igenom Lur-regler och 
lärde känna alla fritidsrum vilket blev väldigt mysigt.
Vi avslutar veckan med att leta Pokémons på matsalsgården! 
Nästa vecka sätter vi igång vår ordinarie verksamhet. 
Måndagar är vår utflyktsdag då vi varannan vecka går iväg med Paprikor och varannan med 
Palsternackor.
Tisdag till torsdag kommer det ligga aktiviteter efter mellis. Under en 6-veckors period kommer vi 
ha prova-på veckor där alla barn får testa ett urval av de aktiviteter som erbjuds här på Luren. Detta 
är ett bra tillfälle för oss att lära känna barnen och ta vara på deras intressen och önskemål.
På fredagar har vi mys på fritids vilket kan innebära t ex, film, leksaksdag, bingo, disco, Lurshow 
m.m.
Veckans planering sitter uppe på vår anslagstavla i korridoren, barnen har även fått en magnet med 
sitt namn på. Den används för att välja aktivitet eller visa var på fritids man befinner sig. 
Övrigt:
Tänk på att ta med kläder efter väder samt extrakläder och glöm inte att märka med namn.
När ni hämtar ert barn glöm inte att säga till en pedagog och påminn gärna ert barn att plocka undan
efter sig innan ni går hem.

Schema nästa vecka: v35
Måndag 
Paprikor går till Skogen, tillbaka på skolan  senast kl 15.30
Palsternackor kvar på Luren
Tisdag Aktiviteter 14.30-15.30

• Spelhåla
• Yoga
• Utelek 

Onsdag Aktiviteter 14.30-15.30
• Färg och Form
• Utelek

Torsdag Aktiviteter 14.30-15.30
• Teater & dans
• Legobygg/konstruktion
• Utelek

Fredag
Disco!
Hämtkaffe

Veckans barncitat: 
”Jag ska inte skaffa körkort, jag kommer att crascha. Jag ska skaffa en fru som får köra mig 
överallt. Men är hon sjuk får jag stanna hemma.”

Vi önskar er en trevlig helg och vecka!
Hälsningar
Lina, Emma, Maria, Bettan, Jocke och Christina 
mobil. 072 -967 90 80


