
 

VECKA 8 + 9 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Ännu en spännande och lärorik vecka med mycket skoj är förbi. Veckans 
höjdpunkt blev torsdagens inflyttningsfest som bjöd på dansuppvisning, 
vernissage och rulltårta. Vi tackar er alla som kom på vår lyckade fest. Det 
betydde mycket för barnen att få visa just er deras förskola och att få en fin stund 
tillsammans med er. 

Under veckan har vi på samlingarna och på skapandet jobbat med vårt tema Jag 
och min värld. På samlingarna har vi pratat om Barnkonventionen för att upplysa 
barnen om deras rättigheter och allas lika värde. Familjen är en viktig del i barnens 
värld och därför fick de denna vecka skapa sitt egna hus och inuti huset rita sin 
familj. Huset blir sedan en del av barnens bok som hör till temat. 

Alla hjärtans dag uppmärksammade vi med en temadag kring vänskap. Barnen 
kunde välja bland olika stationer: kompisyoga med te som avslutning, vändags-
pyssel och spel. Gå in på SchoolSoft för att ta del av bilder från dagen. 

Framför oss har vi nu en vecka med sportlov, vilket innebär ett lite annorlunda 
schema för de barn som är på förskolan. Nedan hittar ni info angående veckan. 
Längst ner i veckobrevet hittar ni också schemat för vecka 9 då vi bland annat får 
träffa våra faddrar igen. 



 

 

Sportlovsveckan

Frukost och mellis serveras alla dagar i Vikenhuset. Lunchen serveras i stora 
matsalen.  
Gåtåget avgår som vanligt kl. 8:15 och vi befinner oss på Campus under 
förmiddagarna.  
Efter mellis avrundar vi dagarna i Vikenhuset/på stora gården. Om vi 
bestämmer oss för att gå på kortare utflyter under eftermiddagarna, t.ex. till 
Lottenlund, meddelar vi på SchoolSoft under morgonen. 

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.



24.2-28.2.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VECKANS TECKEN
Gaffel: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/08261

Kniv: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02925

Sitta: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04009 

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  

Önskar er 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

Mumintroll
&

Hattifnattar 
Fadderträff

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

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
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