
 

VECKA 7 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Hej på er! 

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. Vi har 
startat igång med skapandet och denna vecka hade vi färglära för att lära oss hur 
vi blandar primärfärger för att få fram sekundärfärger. Spännande och framför allt 
roligt att få experimentera och måla med vattenfärger. Vi har också börjat med 
vårens tema, Jag och min värld. Roligt att så många redan gjort uppgiften vi 
berättade om på SchoolSoft och att också barnen uppskattade den. Vänligen gå in 
på SchoolSoft där vi berättar om vårens tema och den inledande uppgiften vi bett 
er föräldrar att göra tillsammans med ert barn. 

Vi får inte glömma att vi haft vårt första äventyr med Lilla My. I ett brev från Lilla My 
gav hon oss ett uppdrag om att ta en promenad till Hjorthagen för att där skapa 
geometriska figurer av naturmaterial. Lilla My har visst fått höra att vi under februari 
månad jobbar med geometri på förskolan.  

Denna vecka firade vi fredagen med ett annorlunda fredagskul, nämligen 
korvgrillning i Blåbärsskogen. Kompisar, lek, fint väder och god grillad korv, allt 
som behövs för ett komplett fredagskul. En mysig och rolig eftermiddag i 
varandras sällskap! 



Under den kommande veckan har vi mycket roligt på gång. På torsdag firar vi 
flytten till Campus med en inflyttningsfest. Barnen har under veckan hjälpt oss 
pedagoger att förbereda inför festen och vi har övat på vårt framträdande. Vi ser 
fram emot att fira flytten tillsammans med er och hoppas att så många som möjligt 
kan komma.  

På fredag är det alla hjärtans dag vilket vi på förskolan kommer att fira med en 
temadag. Temat för dagen är vänskap och vi har planerat lite annorlunda program 
med bl.a. pyssel, kompisyoga och spel.  

 

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!

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.



10.2-14.2.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VECKANS TECKEN
 Vi övar ännu en vecka på dessa 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  

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

Mumintroll 
rörelse kl.10:00

Hattifnattar 
rörelse kl.10:45

Mumintroll
Lilla Mys Äventyr 

Hattifnattar
Musik 

Temadag:
VÄNSKAP

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

Mellanmål

14.10 Mellanmål Mellanmål i Viken Mellanmål Mellanmål i Viken Fredagskul

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


Med önskan om en trevlig helg! 



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 
- Grönväxter 
- Krukor av samma storlek, form och färg


