
Månadsbrev för december, förskoleklass  

Vi har fortsatt med temat Sagor. Eleverna har fått leka lekar på temat under 

uteidrottslektionerna och i skogen. De har också tränat på begreppen karaktär, miljö och 

föremål och muntligt berättat en saga där de har fått hittat på en karaktär, en miljö och ett 

föremål. Vi har samtalat om sagans struktur och att det finns en inledning, handling, 

problem, lösning och avslutning. Nu är vi i full gång med att avsluta ett arbete där eleverna 

har fått skriva ned en saga som utgår från bilder på föremål, miljö och karaktärer. På 

musiken har eleverna sjungit sånger ur sagor. Dessutom har vi läst sagor.  

Förutom temaarbetet har vi arbetat med begreppen lång och kort samt mänger, antal och 

talmönster i matten. I Bornholmsarbetet har vi räknat ord i meningar och talat om långa och 

korta ord. Vi har även börjat med att en gång i veckan diskuterat etiska dilemman. 

Som vi skrev i förra månadens veckobrev så äter vi numera lunch med våra faddrar i årskurs 

tre. Det går bra och eleverna börjar lära känna varandra. 

Vi har ritat bilder till skolans likabehandlingsplan vilka alla årskurser på skolan har gjort. 

Därefter har vi röstat fram några bilder, var av en kommer att finnas i likabehandlingsplanen. 

Det kommer att bli vernissage i matsalen vecka 48.  

Viktiga datum 

6/12 - Heldag i skogen.  

Vecka 49 - Utvecklingssamtal. 

12/12 - Julspel i kyrkan. 

15/12 - Julpyssel tillsammans med årskurs 1.  

21/12 - Julavslutning.  

Övrigt  

Julavslutning äger rum onsdag 21/12 kl. 09:00 utomhus framför gamla skolan. Eleverna 

börjar vanlig tid kl.08:45. Därefter bjuds föräldrar och anhöriga in till kaffe med dopp i 

matsalen och eleverna går tillbaka till klassrummen. 

Bussarna går hem följande tider denna dag: 

Blå buss kl.10:35 

Röd, grön och gul buss kl.10:45 

Cirklar och trianglar har fortsatt idrott inne på onsdagar och kvadrater och rektanglar på 

fredagar. Det är flera elever som har glömt idrottskläder och då har de fått vara med på 

uteidrotten istället.  



Fyll gärna i den digitala enkäten från Skolinspektionen. 

Ni som inte har fyllt i lappen med utvecklingssamtalstider kommer att bli tilldelade en tid.   

Ha det gott! 

Åsa och Emilia 

asa.hartman@uppsala.se  emilia.lundin@uppsala.se 

 

   

 

 

 

 

mailto:asa.hartman@uppsala.se
mailto:emilia.lundin@uppsala.se

