
Mikrofonens veckobrev vecka 12, 20-25 mars.

Hej alla föräldrar!

Här är datumen för Apt under våren. De dagarna stänger vi 15.45!
Tisdag 25 april
Tisdag 23 maj

Nu börjar det kännas att våren är på gång. De flesta barn vill gärna ta av sig sina jackor då vi är ute. Vi 
skulle önska att de har en fleecetröja eller liknande här så det finns ett alternativ att ha på sig. Ännu är 
det lite för kallt för att bara ha tunn tröja på sig tycker vi.

På måndag ska hemvist Solen gå till Lurenparken 8.15. Samling innan i Lugna rummet, det är den 
lilla gården utanför ytterdörren från backen.

På måndag 10.00 ska Hemvist Tellus, alltså Röd och Grön grupp vara på biblioteket vid Telefonplan.
Barnen börjar som vanligt 8.15

I tisdags var det dagen då vi rockade sockorna här på skolan. I och med det så har vi under hela veckan
pratat om att vi är olika och att olika är bra.
Vi har arbetat vidare med våra tvär-språkgrupper.

Tellus: 
I matematik har barnen spelat spel som handlar om dubbelt. 
De har också gjort ett arbetsblad som handlade om att färglägga dubbelt så många.

I svenska har barnen arbetat med fonemaddition. Det innebär att det finns ett ursprungsord, t ex ”and”. 
Sedan ska man sätta en bokstav/ett ljud framför så det blir ett nytt ord, t ex ”tand”.

I livskunskap har vi fortsatt med övningen vi gjorde med färg.  Barnen har fått titta på sin bild för att 
försöka hitta något i den som de kan skapa utifrån den. Det har de sedan format en stomme av folie av.
Barnen har fortsatt att lägga ett lager papier mache över för att bygga upp sin skulptur.
Vi har också sett en film som heter ”Värsta, bästa vänner”.

Vi har gjort en tankekarta om våren. Vad är vårtecken?

Mars:
Vi har arbetat med dubbelt och hälften. Barnen har använt klossar för att tydliggöra begreppen för sig 
själv och för kamratena.

Barnen har gjort en tankekarta om våren. Vad innebär den årstiden?
I samband med det så har barnen skapat fåglar och blommor. Fåglarne gjordes av silkespapper och 
blommorna gjordes av färg som de tryckte ut med en gaffel.

Idag, fredag, var vi i parkleken Vippan och lekte. Där skrev också barnen sina veckobrev.

Solen:
I matematik har vi spelat spel som handlar om färre/fler och dubbelt/hälften.



I svenska har vi arbetat med första ljudet på olika sätt. Vi har spelat ljudmemory och första-ljudet 
Bingo.

Vi har haft lekgrupper vid flera tillfällen under veckan. Då är barnen indelade i mindre grupper. 
Varför och syfte finns att på väggen. Där finns även lite bilder att titta på.

Sång och dans: En mystisk man har varit på besök. Både roligt och lite läskigt. ”Vem var mannen?”.

Idrott som vanligt på torsdag!
Hemvist Tellus möter Anna och Sanna vid flaggstången på matsalsgården 8.00.

Bokstavsläxa till nästa vecka på torsdag; X. Eftersom det är en ”svår” bokstav går det bra med ord 
som x finns i.

Idrott:
Barnen spelade Doppboll, en variant av basket- och handboll. De lekte också olika stafettlekar, och 
avslutade med Bläckfiskkull.

Livskunskap:
Vi arbetar utifrån skolans värdegrund.
Vi tränar på att lyssna på varandra.

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 på Lilla Klubben i 
Lurenkorridoren, korridor 10. Telefon 0709849184. 

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 


