
Månadsbrev för oktober, förskoleklass 

Vi har arbetat med vårt tema Lek och kommer göra detta även nästa vecka. 

Eleverna har jobbat med begreppen instruktioner, regler, majoritet och 

minioritet och numrering. Dessutom har de fått skriva och rita om sin 

favoritlek, instruera varandra i olika lekar, lekt ringlekar i skogen och i 

klassrummet samt ritat en av dessa ringlekar. Vi tackar även för alla era 

beskrivningar av äldre lekar. Detta har barnen fått tagit del av och några har 

fått prova på en av dessa. Vi kommer att fortsätta att jobba med dessa lekar i 

ett par veckor till. Utöver detta har vi delat in eleverna i lekgrupper som de är i 

på förmiddagsrasten och det fungerar bättre och bättre, eleverna lär sig nya 

lekar och skapar nya kompiskontakter. Även på klassråden har vi diskuterat 

exempelvis vad som händer när någon lämnar en lek och eleverna har röstat 

fram om vilka nya lekar de vill lära sig och hur de vill lära sig de nya lekarna. 

Just nu arbetar eleverna med att rita instruktioner till en valfri lek.  

Förutom arbetet med temat så har eleverna arbetat med Ipads tillsammans 

med Elisabeth, då har de fått prova på Bornholmsmodellen och börjat lära sig 

att fota och filma. Vår fritidspedagog Anders har även börjat lära eleverna hur 

man spelar schack.  

 

Skogen 

På måndag den 3/10 kommer cirklar och trianglar att vara i skogen tillsammans 

med halva årskurs 1 där de kommer att arbeta gemensamt med temat Lek. På 

tisdagen den 4/10 går kvadrater och rektanglar med resterande elever i årskurs 

1. Vi kommer att äta lunch i matsalen så ni behöver inte skicka med någon 

extra matsäck utöver den vanliga smörgåsen eller frukten.  

Framöver kommer vi att vara i skogen på fredagar efter lunch istället för tisdag 

eftermiddag. Det för att de elever som har fritids i förskoleklass och årskurs 1 

kommer att gå till skogen efter skolan på tisdagar.  

Nästa heldag i skogen kommer att vara vecka 45.  

 



 

Övrigt 

Så vill vi be om ursäkt för att vi inte har skickat ut protokollet från 

föräldramötet ännu. Det har vi glömt bort att göra. 

Enligt sekretesslagen så får vi inte dela ut elevernas adresser och 

telefonnummer till er. Så vill ni komma i kontakt med någon i klassen så skickar 

vi i nästa vecka ut en klasslista, så får ni ordna resten sinsemellan. 

Vi vill också påminna om leksaksdagen onsdag den 5/10. Då får eleverna ta 

med sig en leksak att visa för sina klasskamrater. 

Ha det gott! 

Emilia och Åsa 

 

Emilia.lundin@uppsala.se  asa.hartman@telia.com 

 

mailto:Emilia.lundin@uppsala.se
mailto:asa.hartman@telia.com

