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Ytterligare en spännande och lärorik vecka med mycket skoj är förbi! Under veckan som gått har 
alla hjärtans dag i kombination med höstens tema vänskap varit en röd tråd i allt vad vi har gjort. Vi 
har fokuserat extra mycket på allas LIKA VÄRDE i kombination med att ändå kunna känna en 
positiv samhörighet (GEMENSKAP) där ingen ska behöva känna sig utanför. Vi har övat på att 
SAMARBETA, vilket utmynnat i underbara kreationer - såsom ett stort hjärta av naturmaterial 
under tisdagens skogsutflykt, samt ljuvliga hjärtan under veckans skapande aktiviteter. Läs gärna 
mera under verksamhetsloggen på SchoolSoft! 

Under inkommande vecka infaller årets sportlov. Det innebär i praktiken att vi både har mindre 
personal och färre barn på plats, jämfört med ”normalt”. Hos Mymlorna jobbar Erika hela veckan 
och Paula jobbar måndag till onsdag, medan Patricia och Emma O är lediga. Detta betyder i sin tur 
att vi kommer samarbeta en hel del med Hemulerna och vi kommer således pausa vårt vecko-
schema under sportlovsveckan. Under sportlovet kommer frukost och mellanmål ätas som vanligt 
nere i förskolan matsal i Viken-huset, medan lunch kommer serveras i skolans stora matsal. Under 
eftermiddagarna, efter det dagliga mellanmålet, kommer Hattifnattarna och Mumintrollen delvis 
vara tillsammans med oss. Hoppas ni fått in som rutin att kolla SchoolSoft dagligen, för den 
informationskanalen kommer vi använda OM vi exempelvis spontant vill göra en eftermiddags-
utflykt under veckan som kommer. 

Ett flertal av Mymlorna har under veckans gång varit förkylda, några även hemma med feber. Vi 
vill därför (återigen…) påminna er om att sjukanmälan (eller annan frånvaro) görs innan klockan 
08:00 på morgonen till avdelningstelefonen (antingen via samtal eller sms) eller på SchoolSoft. 
Sedan vill vi även påminna er om vikten av att ni meddelar oss senast klockan 13:00 dagen innan 
ert barn är redo att återvända till förskolan. Om vi inte hör något så räknar vi med att ert barn är 
frånvarande tills ni hör av er! Ni som är i behov av omsorg innan 06:30, vänligen meddela även 
Morris-Maria (kontaktuppgifter till respektive telefon finns längst ner i detta veckobrev) om ni av 
någon anledning inte kommer på morgonen. Morris-Maria hälsar att ett sms räcker gott och väl! 

Då veckan har bjudit på varierande väder i form av minusgrader varvat med plusgrader och regn har 
det varit en hel del kläder i omlopp. Kommer ni ihåg att kolla i torkskåpet i samband med att ni 
hämtar ert barn? Har ert barn de extra kläder vi önskar att alltid finns i den genomskinliga lådan? 
Hänger det kläder anpassade för det aktuella vädret på ert barns krok? Vi önskar verkligen att så är 
fallet, för det underlättar såväl för ert barns vardag på förskolan som för oss i personalen - tack! 



 
Med detta, ovanligt korta, veckobrev önskar vi er  

en trevlig helg, och så håller vi tummarna för lite snö under sportlovsveckan!  
Önska kan man ju alltid ;) 

// Paula, Erika, Patricia och Emma 

 

Vid frågor: 

Mymlorna: 070 189 81 04 
Hemulerna: 070 189 81 03 
Hattifnattarna: 070 182 11 27  
Mumintrollen: 070 182 11 28  
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)


