
Vecka 36 
Saker vi gjort denna vecka… 
 
I tisdags avslutade vi skoldagens sista stund tillsammans med förskoleklassen. Vi 
lekte tillsammans och jag upplevde att vi alla hade en trevlig stund tillsammans. Vi 
kommer troligen att fortsätta träffas på tisdagseftermiddagarna när det är möjligt. 
 
I So jobbar vi just nu med trafik och i No jobbar vi med stjärnor och planeter. 
 
I onsdags gjorde eleverna i Stenhuset ett val mellan tre olika glassmaker. De kunde 
välja mellan choklad, vanilj eller jordgubbsmak. Några barn tyckte det var orättvist 
att inte fler smaker fanns att välja mellan. Vi pratade om det aktuella valet som vi 
ser dagligen i massmedia. 
 
Föräldramötet i torsdags upplevde jag som givande för er som deltog. Härligt att 
kunna träffas igen på riktigt efter alla restriktioner av corona. Jag hoppas att alla 
som kom på mötet nu vet mer om hur vi jobbar i klassen. Jag slängde ut en liten 
stänkare om att en framtida bonus kan vara en som ni vårdnadshavare planerat. 
Ett förslag som i min tidigare elevgrupp var mycket uppskattad. 
 
I fredags hade vi vår första bonus. Vi gjorde en fruktsallad med vaniljglass som vi 
njöt av tillsammans. Vi småpratade om hur vi kunnat samla fem stjärnor redan. 
Barnen var nöjda med dagens bonus. 
 
Denna vecka hade vi en hemlig gäst. Eva som kommer till oss och städar fint 
berättade om sitt jobb. Barnen fick möjlighet att ställa sina frågor till henne. Vi 
talade om hur man kan få veta saker genom att prata och våga ställa frågor. 
 
Axel meddelar att barnen är utomhus på gymnastiken kommande två veckor. 
Skulle vädret vara för dåligt förbereder vi oss på att vara inomhus i stället. 
 
Jag sitter och ändrar/justerar hemsidan. Tidigare veckobrev kommer du att finna 
lite längre ned på hemsidan. Det aktuella veckobrevet kommer jag att lägga överst 
på sidan. 
 
Om du saknar någon information (i veckobrev eller hemsida) så tveka inte att höra 
av dig till oss. 
 
Ha en riktigt härlig helg! 
 
/Lars-Göran och Mia 


