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I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan
Förskola – Skola – Fritidshem

Vad händer:
7/4 Trädgårdsdag Skolan
9/4 STÄNGT Fortbildning
11/4 Påskfest Ekomyran
11/4 Påskfest FSK Skabersjö
12/4 Påskfest Skolan, skolslut 12.30
13/4 Lördag Trädgårdsdag Ekomyran
23/4 Föräldramöte Skolan 18.00 i Torup
24/4 Heldag i Törringelund för Knytte-Lufsare
27/4 Trädgårdsdag FSK Skabersjö
29-30/4 Knytte-Mulleläger
30/4 Dagläger för småknytte
30/4 Valborgsmässoafton. Fritids och FSK stänger 16.00
2/5 Skolgruppsmöte 18.00
3/5 Skabersjö skollopp 10.00
7/5 PRAO åk 3
7-8/5 Inskolning F-klass i Skabersjö
11/5 Öppet hus/ Aktivitetsdag för alla
13/5 Studiedag Skola – fritids och fsk öppet
13/5 Informationsmöte blivande F-klass, skolans matsal
16/5 F-möte/ vårfest Ekomyran
16/5 Drop ut/ vernissage 14-17 FSK Skabersjö
16-17/5 Storströvarläger
22-24/5 Lufsarläger
28-29/5 Strövarläger Skrylle

Återbruka
Skolan/fritids önskar
Toarullar
FSK Skabersjö önskar
Båt för lek (maila helenaeklund@skabersjoskolan.se)
Målarpenslar för utomhusbruk
Köksslevar av metall

Lärkan tränar siffror och antalsuppfattning med hjälp
av Babblarna

Pedagogisk planering
Vintershow

Datum: v. 2 – v. 7 2019

Introduktion av innehåll
Under sex veckor kommer du tillsammans med några kamrater att planera och förbereda en
vintershow som kommer att framföras för en publik. Showen kommer att innehålla olika
former av sång, dans och drama. I år är temat innovationer genom tiderna.
Övergripande mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del
av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat
kännedom om samhällets kulturutbud samt kan lära, utforska och arbeta både självständigt
och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Syfte
Idrott – Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera,
genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Genom undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Musik – Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör
det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och genom
att lyssna till musik. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och
sjunga i olika musikaliska former och genrer; samt gestalta och kommunicera egna
musikaliska tankar och idéer.
Detta kommer du att bedömas på:
Din förmåga att anpassa dina rörelser till takt och rytm i dans.
Din förmåga att delta i gemensam sång.
Du ska visa det genom att:
Tillsammans med dina kamrater skapa och genomföra en dans till musik.
Tillsammans med dina kamrater framföra en sång.
Under projektet kommer vi att:
· skriva manus
 röra oss till musik
 sjunga i grupp
 planera och genomföra gruppens uppträde
 måla kulisser och göra rekvisita
 dokumentera och utvärdera arbetet

En dag på Ekomyran
En kille satt vid sandlådan och försökte göra varje bokstav till en perfekt
liten skapelse. Till sin hjälp hade han två kompisar.

Ett barn utbrister: Titta, en åtta!

Mullebarnen i Skabersjö träffar Skogsmulle!
”HEJ KOLLIKOK!” ropar vi när vi är på väg till Möllan. Och till vår
förtjusning så får vi svar! ”HEJ KOLLIKOK! Ropar Mulle tillbaka och vi
ser att han kommer skuttandes ner för backen från Möllan. Mulle berättar
att han nu varit uppe hos Fjällfina i fjällen och hälsat på, åkt skidor och
firat jul. Mulle fick en jättefin träkåsa utav Fjällfina som vi får se och
känna på.
Vi hittar också lite vårblommor – snödroppar och vintergäck som vi tittar
närmare på och sedan leker vi favoritleken ”Knack knack är Mulle
hemma” innan det är dags för Mulle att vandra vidare. Kanske övernattar
han i kojan vid vår mulleplats i skogen?

Vi samlar naturföremål och undersöker med lupp
I Mulleskogen fick vi uppdrag av Skogsmulle att hitta olika
naturföremål och sedan kika närmre på dem i våra luppar. ”Oj,
vad stort det ser ut!” ”Titta på mitt bauta-blad!” ”Man ser streck i
lövet!”

Det är en viss konst att titta i luppen så att man inte bara ser suddigt �
”Kan jag se dig genom luppen?”
”Förskolan ska sträva efter att varje barn
 utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala
om naturvetenskap,
 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik
fungerar” (Lpfö 98/10)

"Kan ni gissa vilket djur som har gjort vilket spår? Undersök
tillsammans!"
Mullarna har spårbingo

Storknyttarna räknar pant. Pant i massor. Oj vad vi
samlar pengar till vårt fadderbarn Wandy.

KONTAKTUPPGIFTER
Mailadresser
Mathilda: mathilda@skabersjoskolan.se
Övriga ledare: fornamnefternamn@skabersjoskolan.se

Rektor och förskolechef
Mobil: 0734-22 04 04, 040-44 42 44 Mathilda Lindström
Ekomyran
Förskolan Skabersjö
Skolan i Skabersjö

mathilda@skabersjoskolan.se

0762-688438
0727-080444
040-444245

Förskolegrupp Ekomyran
Maja Ebbensen (Måns)
Katarina Larsson (Malte)

majaebbesen@hotmail.com
katarina_larssonx@hotmail.com

Förskolegrupp Skabersjö
Emma Anderberg (Ellen och Hugo)
Elna Mattson (Rebecka och Gustav)

emma@sqlsystems.se
elna.mattsson@telia.com

Skolgrupp Skabersjö
Lufsarrförälder Christine Persson (Teo)
christine@wasabi-inredning.se
Storströvarförälder Mathilda Korman (Noah)
mathildakorman@gmail.com
Ströv/storströvarförälder Myriam Martin (Malin, Wilson)
myriam.martin@med.lu.se
Ströv/storströvarförälder Mette Alban (Mathias J, Magnus) mettealban@gmail.com
Strövarförälder Magdalena Almén (liv)
magdalena.almen@hotmail.com

Gilla vår Facebooksida och få statusuppdateringar från Ekomyran och Skabersjö.
Sök I Ur och Skur Skabersjöskolan.(Var noga med versaler och gemener!)

