
Månadsbrev för förskoleklass, november  

Vi har nu avslutat vårt tema Lek. Avslutningen hade vi tillsammans med åk 1 

och de lärde oss nya lekar som vi därefter lekte tillsammans. I slutet av 

temaperioden hade eleverna sitt första sokratiska samtal. Eleverna fick titta på 

ett avsnitt av Uggleproblemet och därefter i små grupper diskutera filmen 

utifrån sokratiska samtalsmodellen.   

Eleverna har fortfarande lekgrupper men nu har de fått varit delaktiga och 

önskat klasskompisar till sin nya lekgrupp.  

Under den här veckan har eleverna fått ledtrådar till det nya temat vilket är 

sagor. I torsdags hade vi temauppstart där eleverna fick titta på ett klipp från 

Snövit och därefter göra en tankekarta om vad de vet, vad de lära sig och vad 

de vill jobba med kring temat.  

På klassråden har vi förutom veckans mål och elevernas val diskuterat följande 

dilemman: Hur gör man om man vill lämna en lek? Hur gör man om man vill 

vara med i en lek? Två elever leker en lek och det kommer en tredje och vill 

vara med men de andra svarar då att den leken bara fungerar med två. Hur ska 

man tänka då? Ska alla få vara med och leka och får man utesluta någon ur 

leken? 

Faddrar  

Veckan efter lovet kommer vi att påbörja fadderverksamheten. 

Förskoleklassens faddrar är årskurs 3 och vi kommer från och med vecka 45 att 

sitta tillsammans på lunchen.  

Öppet hus/utvecklingssamtal 

Kommer att hållas vecka 48 och mer information kommer att skickas ut senare.  

Svenska 

I svenskan har vi haft högläsning och jobbat med Bornholmsmodellen där 

eleverna har lyssnat till ljud och samtalat om ord och meningar samt dess 

betydelse.  Dessutom har vi börjat arbetat i en ny bok, Lyckostjärnan.  

 



Matte 

Vi har arbetat med mönster där eleverna har fått samtala om hur ett mönster 

är uppbyggt och fått arbetat praktiskt med detta. De har bland annat ritat ett 

mönster som de sedan har fått göra med pärlor. I matten har vi också börjat 

med en ny bok, Prima matematik. Den kallas även för Ekorrboken av eleverna.  

Skogen 

Den 8/11 är det dags för nästa skogsdag. Då kommer vi att äta lunch i matsalen 

så ni behöver inte skicka med någon extra matsäck utöver den vanliga 

smörgåsen eller frukten. Däremot kan det vara bra om eleverna har med sig 

någon varmdryck, till exempel varm choklad eller varm saft, då det kan vara 

kallt att vara ute en hel dag.  

Övrigt  

Vi har även pratat om bordskick med eleverna. Bland annat om hur man sitter 

vid bordet, att man använder kniv, gaffel och servett, att man bara pratar med 

dem man sitter vid samma bord som och att man går i matsalen.  Prata gärna 

om detta hemma. 

Det har varit en fin höst men nu har det börjat bli blött och kallt ute. Se till att 

ditt barn har kläder som tål kyla och regn. Det som alltid bör finnas är regnställ, 

stövlar, vantar, mössa, varm jacka, överdragsbyxor och extra kläder. Detta är 

extra viktigt när vi har idrott ute och är i skogen på fredag eftermiddag.   

Ha det gott! 

Emilia och Åsa 

 

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

 

 

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

