
Hejsan allihopa! 

Denna vecka fortsätter vi med utvecklingssamtal! De flesta har bokat in sig 
och fått en tid, men jag påminner er som ännu inte anmält er att göra det 
så fort som möjligt! Anmälan till utvecklingssamtalen sker skriftligt på en 
lista som hänger utanför klassrumsdörren. Eleverna har fått en 
trivselblankett som ni, tillsammans med ert barn, får fylla i hemma innan ert 
samtal. Blanketten lämnas in till mig i god tid INNAN ni kommer på 
utvecklingssamtal så att jag hinner förbereda mig. Om man tappar bort sin 
lapp finns det fler att skriva ut på hemsidan under fliken ”Blanketter” och 
”Trivselblankett A”. Jag ser fram emot att träffa er alla!  

På torsdag får förskoleklasserna och åk 1 se Scenkonst Sörmlands 
teaterföreställning ”Hör du vinden?” i skolans idrottssal. Föreställningen 
är ett klassiskt sagotema i koreografi av Ingrid Olterman. Slagverkaren Jon 
Fält fyller föreställningarna med rytmer, musik och sång och dansaren Micke 
Strid tar ut svängarna i denna fartiga och finurliga danssaga. 

Samma dag, torsdag den 21 mars, har FN utlyst till Världsdagen för Downs syndrom och vi i förskoleklass Myror och 
Nyckelpigor vill uppmärksamma denna fina dag genom att ROCKA SOCKORNA extra mycket! Att rocka sockorna är 
enkelt! Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. 
Tillsammans kan vi förändra människors attityd och se till att alla är välkomna i vårt samhälle!  

Hälsningar från skolsyster Mary-Ann Lunde 
Jag Mary-Ann kommer att träffa alla barn i förskoleklass under vårterminen, för att utföra en längd-, vikt-, syn-, hörsel- 
och trivselkontroll. Detta är en uppföljning från Bvc. Jag påbörjade hälsobesöken senaste vecka och fortsätter på onsdag  
vecka 13.  

Ha en fin vecka, hälsar Fanny! 
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VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 
Livet i 

bokstavslandet: 
glass 

Genomgång av 
veckans läsruta

Idrott 
(ombyte och 

handduk med) 

Brännboll 

Matematik 

Klockan

SO 

Rocka 
sockorna 

Musik 

Sång- och 
musiklek 

tillsammans 
med Myrorna

9.00                                                R  A  S  T           

9.30 Matematik 

Talet 10 
delnings-
maskinen 

Svenska 

Bokstaven Jj

Idrott 

Motorikbana

Matematik 

Klockan

Musik 

Sång- och 
musiklek 

tillsammans 
med Myrorna

10.30                                                    L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

11.30 Svenska 

Genomgång av 
läsläxan, Fanny 

läser enskilt 
med alla elever

Svenska 

Bokstavspyssel 
Jj

Matematik 

Problem-
lösning i små 

grupper

Teaterpjäs  

kl.12.00-12.40 
”Hör du 
vinden”

Småslöjd 

Påskpyssel 

12.15 

13.30

Engelska 

Meka med 
engelska
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