
 

VECKA 6 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Nu är januari förbi… Hej februari och föräldrar!  

Lera, regn och många vattenpölar, vilket höstväder veckan har bjudit oss på. Som 
tur är finns det inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Galonkläder och stövlar är nu 
ett måste på ert barns plats i kapphallen. För visst är det roligt att bygga 
vattenbanor, göra lerkakor och hitta på massa annat skoj ute på gården. Under 
veckan har vi fått en egen grind direkt ut till Apotekarängen, vilket innebär att vi 
smidigt kan gå över till ängen för att leka och spela fotboll. Vi har också fått mera 
utebelysning på vår gård, vilket vi uppskattar mycket. 

Under veckan har vi gjort en kartläggning av barnen med en uppgift där de fick  
skriva sitt namn, färglägga former och klippa ut formerna. Med hjälp av uppgiften 
fick vi reda på vad barnen redan kan och vad de eventuellt behöver träna mera 
på. Att kunna skriva sitt namn, använda sax och klippa är några av målen som vi 
pedagoger och lärare i förskoleklass vill att barnen ska uppnå innan de börjar 
förskoleklass. Barnen tyckte att uppgiften var spännande och de kände sig stora 
då de fick göra uppgiften. 

———————-—————————————————- 

Under den kommande veckan börjar vi igen med skapandet. Vi har väntat på vår  
nya fina ateljé som nu äntligen börjar bli klar. Tisdagar, onsdagar och torsdagar är 
våra styrda skapande dagar. Skrolla ner till veckans schema för att se vilken dag 



just ditt barn har skapande. Om du inte kommer ihåg vilken färggrupp ditt barn 
tillhör, fråga av barnet. Barnen har stenkoll ;). Självklart är det fritt fram för barnen 
att rita och pärla andra dagar än dessa i vårt egna pysselrum och i ateljén då den 
är ledig. 

Under nästa vecka kommer vi systematiskt jobba med matematiken för att 
förbereda barnen inför förskoleklass. Vi kommer behandla matematikens alla hörn i 
den utbildning vi redan bedriver, den kommande tiden riktar vi ficklampan mot 
geometrin.  

Annat spännande som händer i vår verksamhet är att ”Mulle” tar sig en ny form.  Vi 
kommer från och med nästa vecka byta ut Mulle mot ”Lilla Mys Äventyr”. Detta 
innebär att Lilla My är den som kommer leda vår utbildning som vi kommer rikta 
mot Grön Flagg. Hon ska få vägleda, utmana, lära och hjälpa oss att få nya 
kunskaper om vår närmiljö: allt från skräp i naturen, djur, odling och vårens tecken. 
Med detta sagt så vill vi även informera om att matsäck kommer ej behövas, då vi 
kommer ta med frukt från förskolan.  Vi meddelar i veckobreven i föreväg om 
matsäck ska tas med. Vi hoppas på ett spännande äventyr med vår nya vägvisare: 
Lilla My! 

Inflyttningsfest

För att fira flytten till vår nya fina förskola bjuder vi torsdagen den 
13 februari kl. 17:00-18:00 in till en inflyttningsfest på Campus. 
Under festen bjuder barnen på dansuppvisning, fika och 
vernissage. Varmt välkomna!



Föräldramöte

Välkommen på föräldramöte onsdagen den 5 februari 2020 kl. 18:00-19:30 i 
skolans matsal. Rektor Emma Vesterlund inleder föräldramötet för att sedan 
ge över ordet till skolpsykolog Anna Michanek. Anna föreläser kring temat Hur 
hjälper vi våra barn att bli demokratiska medborgare?.

Sportlov

Vecka 8 (17-21 februari) är det sportlov, vi behöver veta om ditt barn är i behov 
av omsorg. 
Vi behöver även veta om ditt barn är i behov av omsorg under 
planeringsdagen måndagen den 9 mars.  
Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8 
Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8 
Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg.

Information om lovet hittar du på hemsidan när det närmar sig.  

Sista anmälningsdagen är 3 februari 2020.

Viktigt!

Vi påminner er att sjukanmälan görs innan klockan 8:00 till avdelnings-
telefonen (antingen via samtal eller sms) eller på SchoolSoft. Sedan vill vi 
påminna er om vikten av att ni meddelar oss senast klockan 13:00 dagen 
innan ert barn är redo att återvända till förskolan. Om inte räknar vi med att ert 
barn är frånvarande tills ni hör av er. Vid feber önskar vi ett feberfritt dygn innan 
barnet kommer tillbaka och vid magsjuka ska barnet vara symtomfri i 48 timmar 
innan hen återvänder till förskolan.

https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8
https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8
https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8
https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8


Förskolan efterlyser 

I och med flytten till vår nya fina förskola och processen att utveckla lärmiljöerna 
och verksamheten både inomhus och utomhus, efterlyser vi nu en del saker. 
Eftersom vi jobbar med Grön Flagg och värnar om miljön anser vi att 
återanvändning är perfekt. Därför frågar vi nu er föräldrar om ni har någon eller 
några av nedanstående saker hemma som ni gärna vill ge till förskolan.  

Om ni vill ge någon eller några av sakerna till förskolan, önskar vi att ni mejlar/
pratar med Frida eller Mimmi INNAN ni tar med er sakerna till förskolan. Detta för 
att undvika att vi inte redan mottagit just den saken. Tack på förhand! 

- Leksaksmikrofon 
- En mindre enfärgad matta  
- Stockar eller avsågade stubbar 
- Lava-lampa 
- Ljusslingor  
- Taklampa (behöver ej fungera) 
- Barbiedockor med tillbehör  
- Dockor med tillbehör 
- Garn  
- Tyg 
- Grönväxter 
- Krukor av samma storlek, form och färg  



3.2-7.2.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VECKANS TECKEN
Februari: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04530

Varsågod: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00278

Äventyr: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02112

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  

Med önskan om en trevlig helg!

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

Gåtåg till 
Campus

9.00 Gruppverksamhet/
Fri lek

Mumintroll 
Musik

Hattifnattar 
Lilla Mys Äventyr

Rörelse kl. 10:00 
Mumintroll/

Rörelse kl.10:45 
Hattifnattar

Mumintroll
Lilla Mys Äventyr 

Hattifnattar
Musik 

Gruppverksamhet/
Fri lek

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Gruppverksamhet/

Fri lek

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Skapande

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Skapande

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Skapande

Fri lek

Fredagskul

14.10 Mellanmål Mellanmål i viken Mellanmål Mellanmål i viken 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/04530
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00278
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02112

