
Vecka 19 
 
Då avrundar vi denna vecka. Utvecklingssamtalsperioden är nu slut och 
bokningssidan är nu stängd. Har vi inte haft utvecklingssamtal kan du ta kontakt 
med mig för att finna ett tillfälle som fungerar för oss alla.  
 
Tisdagens förmiddagsutflykt tillsammans med år 2 var väldigt lyckad. 
Några av oss kände på vattnet och vi insåg att vi nog får vänta någon vecka till 
innan vi vågar doppa oss. Tipsrundan som vi hade resulterade i ytterligare två nya 
stjärnor som vi sparar inför framtida bonus. Den bonus som står på tur är 
klassfesten den 25 maj. 
 
I torsdags hade en fågel smugit sig in i klassrummet. Ja, eller så lät det i alla fall då 
ljudet av en koltrast hördes ur högtalarna när vi gick in på morgonen. Vi läste 
sedan ur no-boken om hur fåglar har revir, hur de ruvar och häckar. För några var 
orden nya men för andra var det ord som de redan kunde. 
Efter första rasten passade vi på att besöka högstadiets friidrottsdag. Vi pratade 
också om vilka olika grenar man kan tävla i. 
 
Vi har kollat av vilka allergier som finns i klassen. 
Om du vill bidra till klassfestfirandet och baka något till barnen i klassen är 
följande allergier att tänka på: mjölk (INGEN FARA om mjölk ingår i ex ett bakverk) 
Som vanligt skall vi avstå nötter då det finns de på skolan som kan reagera bara de 
känner lukten av dem. 
 
Några barn berättade att det fanns saker som de inte tycker om att äta och vi 
hade en pratstund om vad skillnaden är mellan att inte tycka om något och att 
vara allergisk mot något. 
 
Kommande vecka har vi ingen läsläxa. 
 
Saknar du något (i veckobrev eller hemsida) så tveka inte att höra av dig till 
mig/oss. 
 
Njut nu av en riktigt fin helg! 
 
/Lars-Göran och Mia 


