Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen

Veckobrev v.47
Hej alla föräldrar på Lyan!

Bra att veta:


Vi vill påminna er om att lämna in jullovslappen, den är viktig för oss för att
vi ska kunna planera verksamheten och även vår egen ledighet.



Vi vill även påminna om att lämna en liten julklapp till vår julsamling som
kommer starta 1 december. Varje julklapp får kosta ca 25kr och vi skulle
uppskatta att julklappen är inlämnad till oss senast sista november.



Nu är det dags att fylla i Skolenkäten. Skolenkäten är en
webbenkätundersökning som riktar sig till elever, vårdnadshavare och
pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras fr om den 6 november tom den 1
december. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten och klicka därefter
på ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass” och ange koden
y57LN6. OBS! Denna kod avser endast förskoleklassen.



Den 1 december ska vi se på adventsamling i Mälarhöjdens kyrka.
Adventsamlingen börjar kl.09.15 därför önskar vi att era barn finns på plats
senast kl.08.30 alternativt lämnas vid kyrkan eller när vi kommer tillbaka (ca
kl.10.15).



LUCIA kommer vi självklart fira genom att eleverna på Lyan tillsammans med
eleverna på Mickels har ett gemensamt Luciatåg ute på skolgården. Den 14
december kl.15.30 kommer Luciatåget starta och efter framträdandet så
kommer vi sälja korv, saft, kaffe m.m. utanför Lyan och Mickels. Vi tar
endast emot kontanter!

Valarna/Späckhuggarna:
Dessa två grupper har fortsatt arbetat med sammansatta ord. Vi har undersökt
och utforskat olika bilder för att antingen skapa ett sammansatt ord utifrån två
bilder/två ord och delat på en bild som motsvarar ett sammansatt ord till två
bilder/två ord t ex. polisbil – polis – bil. Det är kul att laborera med ord
eftersom orden byter betydelse som t ex. handduk består av orden hand och duk
osv.
Bläckfiskarna/Delfinerna:
Denna vecka har eleverna fått fyra olika bildserier på en stencil där de fått i
uppgift att klippa ut varje bild och klistra på ett papper i valfri ordning.
Beroende på vilken ordning som eleverna väljer att bildserien ska följa så blir
det olika historier. Därefter fick de var och en berätta för varandra deras
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bildseriers ordning och det blev olika historier för varje bildserie. Väldigt kul!
Därefter har även vi börjat med sammansatta ord precis som Valarna och
Späckhuggarna och det kommer vi fortsätta med nästa vecka.
Hajarna/Sjöhästarna:
Vi har arbetat med att lyssna efter det sista ljudet i olika ord t ex. Nos, slutar
med ett S på slutet osv. Vi har även fått arbeta med olika stenciler där
uppgiften är att färglägga de bilder/ord som har t ex S som slutljud. Men inte
nog med det har vi även lekt en lek där man med en boll skickar ett ord till ett
annat barn som då ska lyssna efter slutljuden och komma på ett ord som börjar
på det ljudet. De upplevdes tycka dessa övningar var roliga!
Fiskarna/Maneterna:
Dessa grupper har fortsatt att arbeta med ordklasser. Vi har övat på adjektiv,
substantiv och verb genom att kategorisera olika ord i rätt ordklass.
Vi har även spelat rimdomino och varit på ljudjakt efter ljudet O i olika bilder
samt försökt komma på så många ord som möjligt som började på ljudet O. Till
sist fick eleverna även arbeta med en ljudjakt stencil där de skulle färglägga alla
bilder/ord som hade ljudet O i sig. Väldigt roligt!
På Matematiken har eleverna fortsatt att arbeta med
geometriska former. Förra veckan var Cirkel i fokus men denna
vecka arbetade vi med formeln Rektangel. Eleverna fick en
stencil med uppgifter om rektangeln, de har fått skapa
rektanglar med hjälp av kaplastavar samt att de fått
samarbeta och skapa rektanglar med hjälp av kroppen. Väldigt
roligt! Därefter fick de göra en sköldpadda av en cirkel som
kropp och klippa ut rektanglar till sköldpaddsskal. Väldigt fina
sköldpaddor och dem sitter uppsatta på fönstret i vårt ”stora”
rum. Kom gärna in och titta!
Under ASL stunden fick eleverna fokusera på bokstaven C. Eleverna fick skriva
olika meningar som innehöll C och det var klurigt för eleverna att skilja på C och
S vilket är helt förståeligt då de låter i många fall väldigt lika, så det pratade vi
mycket om.
På Bokstavslandet har vi fortsatt med Matcirkeln. Eleverna har fått färglägga
matcirkeln som består av sju bitar – grönsaker, mjölkprodukter, frukt/bär,
Fisk/kött/ägg, olja/fett, Bröd/mjöl/gryn, potatis/rotfrukter. Därefter har vi
pratat om tallriksmodellen, vad den innebär och hur den kan se ut. Eleverna fick
klippa ut olika kolhydrater, proteiner, grönsaker osv. ur tidningar och klistra fast
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på ”tallriken”. Vi upplevde att eleverna tyckte det var roligt och många vart
hungriga av att se så mycket mat hela lektionen. :)
Vi har även denna vecka börjat med lekgrupper där eleverna är
indelade i 10 olika grupper med ca 5 elever i varje grupp och
dessa lekgruppstider sker två gånger i veckan ca 45-60 min per
gång bl.a. på måndagsförmiddagar samt när den Grupp 1 eller
Grupp 2 har gymnastik med Lasse. Denna vecka har det
fungerat bra, eleverna har försökt att samspela och välja en
aktivitet som alla kan tänkas göra, de har spelat spel, ritat,
gjort pärlplattor tillsammans, byggt med lego, lekt i
kuddrummet samt varit ute och lekt i skolparken. Syftet med
dessa lekgrupper är att eleverna ska få chans att leka med och lära känna olika
kompisar.
Denna fredag var det äntligen dags för Fadderträff och grupp 2 fick träffa sina
faddrar och tillsammans fick de måla stora isbollar. De fick en varsin isboll och
målade med penslar i olika färger, väldigt fina blev de. Tyvärr blev det återigen
avbokat för grupp 1, många besvikna miner men vi gjorde det bästa av saken och
fick leka på Mälarstugan. Där spelade eleverna pingis, gjorde pärlplattor, byggde
med lego och ritade. Det vart lyckat ändå men vi har lovat att ordna en
fadderträff för grupp 1 så snart som möjligt!
På fritids denna vecka har vi varit i gympasalen som vanligt och bl.a. lekt
gammelgäddan som för övrigt är en stor favorit på Lyan. Vi har även haft flaggan
och Just dance. Dessutom har eleverna fått välja att spela Kinect.
Självklart har eleverna även fått välja att leka inne på Lyan, som vi kallar
Lyanhäng och där leker eleverna ofta, ritar, målar, skapar i vårt pysselrum,
spelar spel, leker med lego och i hemvrån osv. Vi har även haft massage som
fritidsval. Oj vad barnen njuter av massage. Först ligger de stilla och lyssnar på
en saga och sedan masserar de varandra till olika sagor som läses upp för barnen.
De provar att massera varandra både för hand och med hjälp av bollar som de
rullar på varandras ryggar. I veckan har några barn också jobbat med Lykko och
några få barn har även räknat matematik i ipads..
Utomhus lekte vi också och det var väldigt roligt i början av veckan när snön var
här och hälsade på. Eleverna var alldeles lyriska ute och skrapade marken efter
snö så de kunde göra små snögubbar och det var lite halt på vissa ställen där
elever lekte skridskor.

Stort tack för denna vecka och trevlig helg
önskar alla pedagoger på Lyan!

