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Månadsbrev december 
 

Leken 

Under två veckor har vi haft lekgrupper under förmiddagsrasterna. Vi har blandat eleverna för att de 

ska få prova på att leka med nya kamrater och få variation i sina lekar. Det har varit mycket lyckat när 

vi utvärderat detta med eleverna. Vi har också haft extra samtal innan och efter raster kring 

rastaktiviteter och det sociala samspelet.  

Temadag kring smuts 

Förra måndagen möttes eleverna av musiken ”Ta av dig skorna” i kapprummen. Med detta ville vi 

uppmärksamma att det är viktigt för vår allas trivsel att skogränserna på skolan respekteras. Vi 

pratade också om handhygien och påbörjade ett experiment med ostskivor. Är ni nyfikna på detta så 

be era barn berätta mer. Vi kommer att titta hur experimentet utfallit nästa vecka. 

Löss 

Som eleverna skrivit på hemskickade lappar och som ni sett på hemsidan så går det löss på skolan 

och även i klassen. Viktigt att alla följer instruktioner som finns på 1177 Vårdguiden 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/ 

Magsjuka 

Det går också magsjuka/vinterkräksjuka. Var snäll följ de rekommendationer som finns kring denna 

på 1177 Vårdguiden http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsjuka---diarre-och-

krakningar/ 

Bokbuss 

Tisdag 29 november kommer bokbussen. Det är viktigt att alla tar med lånekort och böcker som 

tagits hem. 

Julavslutning 

Onsdagen den 21/12 är det julavslutning där alla är välkomna. Vi startar klockan 9:00. När vi är klara 

på skolgården är ni familjer välkomna till matsalen för fika. Eleverna går in i sina klassrum och 

avslutar tillsammans med lärarna. Skoldagen slutar ca 10:30. Blå buss avgår 10:35 och de övriga 

bussarna 10:45.  

Skogen 

Nästa skogsdag är måndagen den 5 december. Kom ihåg varma kläder och extrakläder. Ett tips är att 

ha ullstrumpor/skidstrumpor närmast fötterna, ej bomullsstrumpor som kyler. Eleverna får gärna ta 

med sig något varmt att dricka. 

Julspel 

Eleverna på skolan är inbjudna till Ramsta kyrkas julspel den 12/12. 

Julpyssel 

Vi kommer att ha julpyssel tillsammans med förskoleklassen torsdag den 15/12. 
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Oscar 

Oscar St. kommer att gå sin sista dag hos oss på torsdag. Vi tackar honom och hans familj för den här 

tiden och önskar lycka till i nya klassen! 

Månadsbrev 

Nästa månadsbrev kommer att publiceras 27 januari. 

Hälsningar Karin, Lena & Louise 


