
 

VECKA 14 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Hej föräldrar, 

Tiden susar förbi och på förskolan har vi nu fått riktiga vårkänslor i och med det 
härliga vädret. Som ni vet råder det en särskild situation just nu, detta påverkar 
givetvis också vårt arbete på förskolan. Vi har därmed valt att förflytta vår 
utbildning utomhus. Detta för att säkerställa vår miljö så gott som det går, men 
med det sker även förändringar i vårens planering. Vi kommer behöva anpassa vår 
utbildning till utevistelse samt hitta verktyg för att göra snabba förändringar om 
situationer kräver det. Med detta sagt vill vi bibehålla vår utbildningsnivå och våra 
målsättningar för denna terminen. 

På grund av rådande situation har vi inte fått tillfälle att samplanera inför nästa 
veckas verksamhet och ber er därför om överseende för detta. Veckoschemat för 
nästa vecka bifogas därmed inte i detta veckobrev, utan en närmare planering 
utkommer på måndag. 

Vi vill även passa på att tacka er föräldrar för ett gott samarbete i denna tid, det 
värmer oss att vi har ert förtroende och er hjälp. 

I och med situationen så kommer byggdagen för förskolans utemiljö att ställas in. 
Emma återkommer med ett nytt datum.



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!

Viktigt 

Det är av stor vikt att ni omgående går in och fyller i följande länkar:  

Påsklovet: https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7

Samhällsviktiga funktioner: https://forms.gle/jqZkgsd9y5GZvbsz9 

SchoolSoft: gällande vistelsetider är det nu ytterst viktigt att ni fyller i tiderna samt 
att tiderna är korrekta. Detta för att vi ska kunna säkerställa att 

personalresurserna används där de behövs och för barnens säkerhet. 

TACK för ett gott samarbete! Det värmer oss att vi har  

ert förtroende och er hjälp i denna tid. 
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