
 

VECKA 3 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hej alla föräldrar och god fortsättning.  

Hoppas att ni har haft en skön ledighet och att ni nu kommit in i jobb-mode igen. 
Det har iallafall vi här på förskolan! Det har varit en spännande vecka med allt nytt 
och även att få träffa de flesta barnen igen efter en lång ledighet.  

Vi befinner oss nu uppe på Campus där vi nu mera håller till, i våra fina nya lokaler 
har barnen tydligt visat att dom trivs vilket känns super roligt.  
I och med flytten innebär det vissa förändringar i schemat och logistiken, det 
kommer finnas ett infobrev med all praktisk info på hemsidan som vi önskar att ni  
tar del av. Där kommer vi även uppdatera med ny info när det kommer.  
Ta gärna för vana att kolla på vår whiteboardtavla i hallen till vänster, där skriver vi  
aktuell info och om det skulle bli några ändringar i schemat. Om ni har frågor 
utöver så släng iväg ett mejl eller ring/sms till avdelningstelefonerna. Längst ner i 
veckobrevet hittar ni alltid ett schema för veckan. Ex mulle, rörelse, utflykter mm.  
(Observera att det kan bli ändringar.) 

Vi kör en relativt lugn vecka denna vecka och sedan kör vi igång med vanligt 
schema v.4. Utflykt till hjorthagen för både Hattifnattar och Mumintroll på Torsdag 
16/1, vi går från Campus ca 9:15 (Ingen matsäck!)   

Nu när vi är inne i nytt år och ny termin så behöver ni se efter era tider i SchoolSoft 
så dom stämmer. Det är viktigt att ni gör det så vi vet vad barnen har för 
vistelsetider.  

Så med detta ber vi er nu gå in på Infobrevet som ligger på hemsidan och kolla 
vad som gäller nu.  



Veckans tecken: 

Saga: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05456 
Promenad: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04238 

Januari: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051 

 

Tack för en fin vecka och god fortsättning.  

13.1-17.1.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VID FRÅGOR:
Hattifnattarna 070 182 11 27 
Mumintrollen 070 182 11 28 

Morris (kl. 06-07) 070 100 82 37 
Eftis (kl. 17-18) 070 100 82 30 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost 

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:15 Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gå tåg till 
Campus

9.00 Gruppverksamhet/
Fri lek

Gruppverksamhet/
Fri lek

Rörelse kl. 10:00 
Mumintroll/

Rörelse kl.10:40 
Hattifnattar

Ca 9:15
Gemensam utflykt 

till Hjorthagen 
Gruppverksamhet/

Fri lek

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Dansar ut julen 
13:15 

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Fri lek

Fredagskul

14.10 Mellanmål i Viken Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål 

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

17:00 Gåtåg till Viken Gåtåg till Viken Gåtåg till Viken Gåtåg till Viken Gåtåg till Viken

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05456
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04238
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051

