



 

Välkomna tillbaka till skolan! Hoppas alla haft ett avkopplande jullov 
och känner sig redo för vårterminen. Vi kommer att ta i bruk våra nya 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8:30 
- 

9:00

Idrott ute 
på 
Apotekarängen Vi går till 

Biblioteket

Idrott inne  
kl. 8:15

Idrott ute 
på 
Apotekarängen

Idrott inne 
Kl. 8:15

9:00 
- 

10:00

Svenska 

Bokstaven P Vi går till 
Biblioteket

Svenska 

Bokstaven P

Matematik 

Talet 10

Kompis-
lektion

10:15  
- 

 11:30

LUNCH/
RAST

Lunch/
Rast

LUNCH/
RAST

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

11:30 
- 

12:30

Svenska 

Sista ljudet 

Svenska 
med 
Michaela

Utelek i 
Hjorthagen 
med 
Björnarna

Skapande 

Bokstaven P

Utflykt till 
Blåbärsskogen

12:30
– 

13:15

SVENSKA 

Sista ljudet 

Högläsning Utelek i 
Hjorthagen 
med 
Björnarna

Skapande  

Bokstaven P

Utflykt till 
Blåbärsskogen

Vargar vecka 14

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan Lämnas in Lånekort och 
låneböcker med. 
Vi samlas 
utanför 
matsalen 8:15.

Vi avslutar 
dagen i 
Blåbärsskogen

Veckans kom ihåg



Veckan har bjudit på härligt väder. Vi har njutit av vädret 
utomhus både i Hjorthagen och på Apotekarängen. Vi har även 
hunnit med att skapa sifferkonst, göra geckoödlor och jobba 
med siffran 0 och bokstaven G.  

Flera barn har tagit med sig kulor för att spela på rasterna. För 
rovdjuren gäller följande regler om man vill spela: 

På fredag efter lunch kommer vi att gå till Blåbärsskogen 
tillsammans med Björnarna. Efter skoldagens slut tar eftis vid 
och de beräknas gå tillbaka mot skolan ca 15:30. Vi kommer  
att grilla korv och äta mellis i skogen. Det betyder att ni som 
hämtar era barn vid skoldagens slut, hämtar vid 
Blåbärsskogen. 

Information angående covid-19:  

Vid minsta tecken på förkylning så som hosta, snuva, 
huvudvärk och feber måste barnen stanna hemma. Ert barn 
är välkommen tillbaka till skolan efter två symtomfria 

Vargar vecka 14

- max 20 kulor om dagen får tas med till skolan.  

- kulorna är max 5 cm i diameter. 

- reglerna gås igenom innan man börjar spela.  

- vi varken ger eller ber om kulor.



dagar. I rektor Ninas utskick (finns både på SchoolSoft och 
på hemsidan) hittar ni uppdaterad information om läget. 

Ha en fin vecka och ta hand om er! 

  Johanna  070-100 90 60 
  Anita  070–100 82 35


