
Mikrofonens veckobrev vecka 42, 10 - 21 oktober.

Hej alla föräldrar!

Den här veckan har vi fortsatt att arbeta med hösten på olika sätt.
Idag, fredag, har en representant ifrån varje hemvist varit med på elevråd tillsammans med övriga 
lågstadiet.
Vi har också startat vårt nya tema som kommer att handla om vår närmiljö. Grupperna har gjort 
tankekartor på vad de tycker hör dit.
Eftersom barnen kommer med egna förslag, skiljer sig arbetet åt i de olika konstellationerna.

Obs! Glöm inte att fylla i de tider era barn kommer att vara här på höstlovet! Vi behöver också veta 
vilka som är lediga. Vi behöver veta antal barn och barnens tider för att kunna planera schema för 
personalen och bra verksamhet för barnen som är här. 

Bokstavsläxa att ta med på torsdag: något som börjar på bokstaven D.

Vi tar tacksamt emot veckotidningar om ni har några färdiglästa hemma. Vi behöver ha att klippa i till 
olika arbeten.

Idrott:
Barnen fick träna samarbete. De delades in i grupper som bestod av 6-8 barn i varje. Sedan fick varje 
grupp försöka ta sig från den ena sidan av idrottshallen till den andra på två mindre madrasser. Satt de 
ner fötterna på golvet fick de börja om.
De var väldigt duktiga på att komma fram till lösningar på problemet. Alla grupper klarade till slut 
uppgiften som de tyckte var både rolig, svår och klurig.

Mattelek:
Vi har fortsatt att arbeta med mönster. Dels att rita mönster som upprepas, men också att göra egna 
mönster av kottar, kastanjer, nypon och rönnbär.
Några grupper har arbetat med antal kopplat till siffra.

Språklek:
I Bornholmslek har vi fortsatt att arbeta med långa och korta ord på olika sätt. 

Livskunskap:
Vi har lekt samarbetslekar. Vi har pratat om hur man är en bra kompis.

Skapande:
Vi har fortsatt att inspireras av hösten. Några grupper har provat att måla med olika tekniker. Vått-i-
vått målning som innebär att man målar med vattenfärg på ett blött papper. Sockermålning som 
innebär att man penslar ett pappersark med sockerlösning. Sedan målar man med vattenfärg på det. 
Ytan blir glansig och lite glittrig.

Lämning/hämtning:
Lämning innan 08.00: 6.30 öppnas morgonfritids i lilla matsalen, mellan 07.30-08.00 lämnar man sitt 
barn ute på matsalsgården.
Hämtning innan 16.45 gör man på mikrofonen, senare hämtningar är i lilla matsalen. 



När ni lämnar på morgonen eller hämtar på eftermiddagen se alltid till att det finns en 
mottagande pedagog.

Övrigt: 
Mikrofonens nummer: 072 -967 91 07, 08-563 161 14
Tellus mobilnummer: 070-453 21 45
Mars mobilnummer: 070-425 31 78 
Solen mobilnummer: 070-433 24 40

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


