
Veckobrev v. 36 
 

Hej alla därhemma! 
I veckan har vi börjat med matematik och samhällsorientering, vi har letat bilder (orientering) 

och spelat spel och lagt pussel. 
Vi har även pratat om genus och könsidentitet då det kommit fram att några av eleverna 

anser att det finns det som är tjejigt eller killigt - t.ex att killar inte kan ha ljusröda eller rosa 
skor. Vaktmästaren kom förbi hos oss och hade rosa foppaskor och vi fick då ett ypperligt 
tillfälle att fråga om bara tjejer kan ha rosa skor…. och om Gerhard var tjej. Det var några 
som funderade en lång stund. Vi pratade också om det fanns lekar som enbart tjejer eller 

killar kunde leka. 
 

Vi har nu en boklåda i gula gruppens hall, där ni och eleverna får låna hem böcker. En bok 
per gång, och ni lämnar tillbaka den när ni läst den. 

Högläsning är så viktigt för läs- och skrivinlärningen så ta tillfället i akt att läsa högt för era 
barn och bidra till en läsande generation. 

 
Vi är ute varje dag, ibland upp till 1 - 1½ timme, så vi vill att ni ser till att era barn har kläder 

efter väder - ibland regnar det och ibland är det stekande sol eller kallt. 
 

Måndag 31/8 Bokstaven Bb, träna med pennan, musik 
Tisdag 1/9 Idrott - grön grupp kläder och skor för att vara ute och leka,  

Hitta språket - gul grupp, NO/SO, matte och musik 
Onsdag 2/9 Spel och pussel, NO/SO, matte och musik 
Torsdag 3/9 Spel och pussel, sagopromenad - gul grupp, Hitta språket - grön 

grupp, musik 
Fredag 4/9 Spel och pussel, saga och rita, ringensamtal. 
 
Grön grupp  Gul grupp 

Sixten Liv 

Alma Tilde 

Theo Julian 

Tuva Å Tuva S 

Alwin Greta 

Amanuel Evelina 

Lovis Isak 

Verner Valdemar 

Yara Anton 

Leon Zelda 

Nowalee Hamza 

 


