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Hej alla föräldrar på Lyan!
Februari är en månad som är relativt känd som ”vabbruari”. Det har vi märkt av
då både många elever och lärare varit hemma sjuka den sista tiden. Detta har
gjort att vi fått planera om och skjuta upp vissa lektioner men vi hoppas att det
vänder nu så att vi kan fortsätta som vanligt!
Bra att veta:
- Vi behöver få in Sportlovslapparna senast måndag så att vi kan planera vår
verksamhet.
- Johan har nu flugit vidare till sin nya anställning och vi har Teodor som
kommer att vara hans ersättare terminen ut. Det är vi otroligt glada för.
- Christina är sjukskriven och vi kommer ha Celiva hos oss en månad framöver.
- Efter önskemål från några elever på Lyan så har vi ”Strict Thursday” på
torsdag där de elever som vill får klä sig extra stiligt.
- Inte nog med det har vi även LEKSAKSFREDAG nästa fredag. Varje elev får
ta med sin en leksak som inte låter eller har batteri.

På Bornholmslektionerna denna vecka har vi fortsatt arbeta med
olika språklekar som fokuserar på att lyssna efter olika ords
första ljud. Vi har bl.a. gått på ljudjakt där eleverna delats in i
grupper med tre elever i varje grupp. Sedan har varje grupp fått
en mindre whiteboardtavla och så har varje grupp fått dra en
bokstav ur vår bokstavskortlek och utifrån den bokstaven gått på
ljudjakt på Lyan. Vissa elever har även arbetet Ipads och
programmet Bornholmslek.
Denna vecka hade vi endast Matematik, ASL och Bokstavslandet under tisdagen
vilket betyder att varje grupp inte har haft alla ämnen, därför skriver vi mer om
de lektionerna i nästa veckas informationsbrev.
I onsdags firade vi Alla hjärtans dag genom att varje elev möttes av en dikt på
sin hylla på morgonen. Vi pysslade Alla hjärtans dag kort. De blev väldigt fina!
Varje elev fick i sina färggrupper även berätta om någon/några som är extra
speciella för en och efteråt fick de några geléhjärtan. Det kändes busigt då man
egentligen inte får äta godis på skolan! :)
Under torsdagsförmiddagen gick vi till Rundberget och Kroppåskogen i
halvklasser. Det var en härlig förmiddag med massa lek och bus i snön. Många
barn åkte på rumpan ner för olika backar, klättrade i mindre träd, skapade kojor
som de fikade i osv. Väldigt mysigt med härligt väder.
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Vi har även haft fadderträff för grupp 1 samtidigt som grupp 2 hade gymnastik.
Eleverna har fått varsin fadder och alla eleverna delades in i grupper som
tillsammans ska göra en film om Forntiden. Årskurs tre har haft Forntiden som
tema och tillsammans med våra elever på Lyan ska de få skapa en film. I tisdags
fick eleverna planera och tillsammans hitta på en
ramhandling. Väldigt spännande och det tycktes
uppskattas av våra elever.
Skolans lärarbibliotikarie Inge var här och
berättade en ny saga för grupp 2 medan grupp 1
hade gymnastik.
På gymnastiken har eleverna haft OS tema och
lekt ”stående och liggande skidskytte, Bob och
Speedskating.
Under fredagen fortsatte vi med ”Mellomys”. Vi smygtittade på morgondagens
bidrag och eleverna röstade fram Mendez (34 röster) och Jessica Andersson
(26 röster). Kom gärna och titta på vår Mellotavla i stora fritidsrummet.
Under fritids har eleverna fått fortsätta pyssla. Många har valt
att göra garnbollar, kärleksfjärilar och kärleksflamingon, sy
kuddar och gosedjur, ritat och målat. Några elever har skapat en
fotbollsplan med mål och spelare och sedan turats om att spela
med en flörtkula som boll.
Eleverna har även haft gymnastiksalen som val och där har
eleverna lekt olika lekar, vi har haft Just Dance och Kinect som
val vilket alltid är lika uppskattat.
Denna vecka har vi pratat mycket med eleverna angående
städningen på Lyan. Vi har en situation här där elever lämnar skal
och fruktrester på golv, i soffan, på hyllor, gömda i leksaker osv. Vi försöker att
uppmuntra barnen till att ta sitt ansvar och lägga sina fruktrester i
papperskorgen och har därmed haft många samtal om detta.
Vi har även pratat om att städa efter sig och vi skulle uppskatta om ni föräldrar
påminner era barn att städa efter sig vid hemgång.
Vi vill även påminna er föräldrar att det endast är tillåtet att ta med gosedjur,
leksaker eller dylikt ENDAST när vi har Leksaksfredag och då kommer VI att
informera om det i veckobrevet eller på instagram (vi vet att många elever gärna
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vill ha med sig leksaker och därför gärna säger annat). Detta är på grund av att
det
förkommer onödiga konflikter som vi helst vill undvika och därför skulle vi
uppskatta om ni föräldrar hjälper oss med att se till att leksaker, gosedjur eller
dylikt inte följer med till skolan utan stannar hemma.

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

