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Under vecka 23 har vi haft digert program. Nästa läsårs myror och nyckelpigor besökte sina lärare 
och fick träffa sina nya klasskamrater. Spännande! På tisdagen fick vi besöka Värdshuset. Där bjöds 
vi på fika och lekte en stund på deras gård innan det var dags att gå tillbaka. I övrigt leker vi mest, 
övar inför avslutningen och njuter av de sista dagarna innan skolornas sommarlov börjar.  

Den 12 juni besöker de röda och gröna hattifnattarna biblioteket. Vi går iväg från förskolan kl. 8:50. 
De barn som kommer senare får komma direkt till biblioteket.  Vi går tillbaka till förskolan för lunch 
kl. 10:00.  

Den 13 juni har förskolan vårmaskerad. De barn som vill får komma utklädda till förskolan. Under 
onsdagen träffar vi också våra faddrar för en fadderavslutning.  

Den 14 juni kommer förskolan att hålla sin sommaravslutning. Vi samlas i Hjorthagen vid vår 
mulleplats för ha lite program, lekar, sång och umgänge. Denna kväll får man packa med sig sin 
picknick-korg. De som har solglasögon och keps får gärna ta med sig det som rekvisita till en av våra 
sånger. Vi träffas kl 17:00 i Hjorthagen. Hjärtligt välkomna! 

Den 18 juni är förskolan stängd på grund av personalens planeringsdag.  

Kom ihåg att tömma barnens lådor när ni tar sommarlov. Under sommarlovet kommer barnens lådor 
att städas, så allt behöver tömmas.  

Emma kommer med sorg att lämna oss till hösten på grund av flytt hem till Finland, och Rickard 
kommer troligtvis att börja studera. Vi kommer att få några nya pedagoger till höstterminen. Ingela 
Spångberg, Michaela Björk och Patricia Jansson börjar då jobba hos oss.. 

Vecka 24 jobbar alla pedagoger som vanligt. Vecka 25 jobbar Emma, Johanna I, Rickard, Mimmi , 
Simon och Carro i barngrupp. Vecka 26 jobbar Emma, Johanna I, Carro, Simon och Mimmi. Vecka 
27 jobbar Johanna I, Simon och Mimmi. Vecka 28-31 är förskolan stängde och vecka 32 börjar det 
nya läsåret. Det här är sista veckobrevet inför sommaren. Nästa veckobrev kommer i början av nästa 
termin.  

Vecka 24:  
Måndag: Mulle för ALLA kl. 9:00. Gripsnäs kl. 14:30 —> 
Tisdag: Röda och gröna hattifnattar går till biblioteket. Vi startar från förskolan kl. 8:50.   
Onsdag: Maskerad och fadderavslutning.  
Torsdag: Sommarfest på förskolan kl 17:00.  
Fredag: Gymnastiksalen kl. 14:00—> 



Vi önskar er en skön sommar!  
Mumintrollen 0701821128 
Hattifnattarna 0701821127


