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Vi vill inleda med att rikta ett varmt TACK till Er som hade möjlighet att delta under onsdagens 
föräldramöte i skolans matsal. Rektor Emma Vesterlund pratade dels om vad som är på gång på 
förskolan samt berättade kort om diverse teman som är aktuella nu under vårterminen. Därefter gav 
hon över ordet till skolpsykolog Anna Michanek som föreläste kring temat: ”Hur hjälper vi våra 
barn till att bli demokratiska medborgare?”, med fokus på barn i förskoleåldern. Hoppas Ni tyckte 
föreläsningen var lika givande som vi fann den!  

Med en vecka kvar till sportlovet kan vi konstatera att veckorna flyger fram! Veckan som gått har 
bjudit på kallare väder och faktiskt en och annan snöflinga. Det hade ju varit ljuvligt om sportlovet 
kunde bjuda på riktigt vinterväder så att vi, tillsammans med barnen som är i behov av omsorg, 
kunde hålla på med diverse vinteraktiviteter under den veckan! Håll gärna tummar och tår för det :) 

Denna vecka blev inte riktigt som planerat när magsjukan drabbade Paula med familj, urk! Vi 
Mymlor har dock ett tryggt veckoschema som i det stora hela rullar på ändå och vi är extremt tack-
samma för våra vikarier som ställer upp. Denna vecka var det Marcus som hoppade in som en 
räddande ängel och täckte upp för Paula under måndag till onsdag, medan torsdag till fredag löstes 
med att Emma O jobbade heldag istället för endast eftermiddag.  

Måndagens rörelsestund i gy-salen uteblev, då vi inte var helt säkra på om vi skulle störa skol-
eleverna när de satt och skrev Nationella Prov. Nu har vi dock kollat upp saken, och blivit lovade att 
vi ej stör så länge som vi inte spelar musik på hög volym. I vår samlingssång sjunger vi bl.a. ”…att 
visa lite hänsyn, dé é ju också bra” och det försöker vi verkligen komma ihåg i praktiken också! 

Under den skapande aktiviteten har vi gjort en personlig ”Tolkning av fruktfat” - läs gärna mera 
under ”Verksamhetsloggen” på SchoolSoft :) och så är Ni välkomna in på förskolan för att beundra 
konstverken! På musiken har vi fortsatt med taktövningar och bland annat lyssnat efter takter och 
försökt gå till en viss takt. Vi har även integrerat trumman och trummat takter och då även försökt 
trumma våra namn (istället för att klappa stavelserna som vi tränat på tidigare). 

Precis som förra veckan har vi hunnit vara till Röda ladan i Hjorthagen vid två tillfällen, ett ställe 
där Mymlorna stortrivs på! Nästan så att vi skulle kunna starta en ”Ur och skur-förskola” istället 
och hållas till där dagligen :) Under fredagen lyxade vi till det med BIO + popcorn och när barnen 
fått sitt biljett och satt sig till rätta fick de se filmen om ”Mamma Mu och Kråkan”. Under 
eftermiddagen dansade vi sedan loss till tonerna av våra favoritlåtar under ett utedisco på vår gård.  



Mymlornas veckoschema 

>> under vecka 7 kommer vi rikta barnens uppmärksamhet mot Alla Hjärtans dag, som vi firar 
fredagen 14:e februari, och därigenom kommer vi tangera temaarbetet om VÄNSKAP som vi 
jobbade med under höstterminen. 

>> om det sker ändringar i vårt aktuella veckoschema informerar vi alltid om dem via SchoolSoft, 
ta därför för vana att läsa SchoolSoft dagligen, eller så väljer ni att tillåta pushupnotiser under era 
inställningar så går ni inte miste om något!  
 

!  

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00

Rörelsestund i 
gy-salen  

(samling i 
Mymlornas vrå 

kl. 08:30!)

Skogsutflykt till 
Hjorthagen

Musikstund 
Skapande 

verksamhet

Musikstund 
Skapande 

verksamhet
Utevistelse

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Fri lek Fri lek Fri lek Fri lek

Sagostund Sagostund Sagostund

Vi går på utflykt till 
Kyrkoruinerna och äter 
vårt mellanmål där. Vi 
kommer tillbaka till 
förskolan ca 14:30. 

Välkommen att hämta ditt 
barn från Kyrkoruinerna 

om du hämtar innan 
14:30 den här dagen!

Sagostund

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

16:45 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning med 
Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Veckans tecken  
(vi repeterar!) 

februari >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04530 
varsågod >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05184 

tack >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/15805 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04530
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05184
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/15805
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04530
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05184
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/15805
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En VIKTIG påminnelse: 

På grund av nöt- och äggallergier hos några barn på förskolan uppmanar vi er alla att vara extra 
noggranna med hygienen innan ni anländer till förskolan. Exempel: om ert barn äter ett kokt ägg till 
frukost, glömmer att tvätta händerna och sedan leker med en leksak på förskolan som barnet med 
äggallergi sedan vidrör så kan denne få en allergisk reaktion - TACK för visad hänsyn! 

Med önskan om en trevlig helg, 
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)

Efterlysning 

En mymla saknar sina innetofflor med flygplan på. De bör vara namnmärkta. Ta er gärna en 
titt, såväl hemma som vid barnens tillhörigheter på förskolan, om ni råkat fått fel av misstag. 

Saknar Ni något som tillhör Ert barn?  
Berätta och så kan vi efterlysa det i kommande veckobrev! 

Korgen med VEMS-kläder - och främst ”kläd-sträcket” ovanför - i vår skohall håller på 
att fyllas på, ta gärna för vana att se över vad som finns där med jämna mellanrum. 
Kanske det är något som tillhör just ert barn..?


