
Mikrofonens veckobrev vecka 47, 21-25 november.

Hej alla föräldrar!

Vi saknar fortfarande mångas närvaro eller frånvaro under jullovet.
Vi behöver ha alla barns tider eller frånvaro på schoolsoft! Se tidigare mail ifrån Anna-Karin.
Under Närvaro på Schoolsoft, Hämtning/Lämning, Tider.

Nu är barnen ”hemma” i sina hemvister på riktigt. De har flyttat sina lådor för att ha närmare till sina 
saker. Ytterkläderna kommer dock att vara kvar på sina vanliga platser.
Grön och Lila har haft fadderträff.
Vi har jobbat på med temat på olika sätt i hemvisterna.
Gul och Grön har letat fakta om djur som finns i vår närmiljö och tittat på djurspår som de fotade då 
det var snö.
Blå och Lila har gjort färdigt sin modell av skolan.
Röd och Blå har varit vid Telefonplan och ritat av Kamälgen.
Nästa vecka ska vi sammanställa och göra färdigt det sista i temat. Vi tänkte att det ska vara klart till 
föräldrafikat så barnen kan visa er runt. 
Veckan avslutades med en adventssamling i aulan. Treorna sjöng för resten av lågstadiet. Vi hade 
tränat på ett par sånger, för att vara med på allsången som hörde till.

Glöm inte vårt drop-in föräldrafika, måndag den 5/12. 
Tid; 15.00-16.30.

Vi väntar fortfarande på att Sisab ska komma och såga ner tallen på baksidan. Vi är ledsna att det 
ställer till problem för er som brukar gå in den vägen. Vi hoppas att det sker så snart som möjligt.

Bokstavsläxa att ta med på torsdag vecka 48: något som börjar på bokstaven K.

Idrott:
Barnen har fortsättningsvis tränat att kasta och fånga bollar i olika storlekar och på olika avstånd. De 
har samarbetat två och två.
Som avslutning spelade de Killerboll.

Språklek:
Vi har arbetat med sammansatta ord på olika sätt.
- Försökt kommit på så många sammansatta ord som möjlig med ett ”början-ord” t ex snö-.
- Letat efter saker i hemvisten som är sammansatta ord
- Sammanfogat bilder på saker som tillsammans bildar sammansatta ord.

Mattelek:
Några grupper har arbetat med sortering och klassificering.
Några har spelat mattespel ”Ta dubbelt så många”.
Några grupper har arbetat med mönster.

Skapande:
I samband med temaarbetet har grupperna skapat olika saker som hör till Telefonplan.
Några grupper har suttit vid Kamälgen och ritat av den.
Några har arbetat vidare med sin modell av Västbergaskolan.



Livskunskap:
Vi arbetar utifrån skolans värdegrund.
Vi pratar också om att ”Jag bestämmer över min kropp”. 

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 


