
Veckobrev 
v. 16 

…och så har en hel månad med härlig utevistelse sprungit iväg! Med facit i hand kan vi konstatera 
att miljöombytet från tidvis inne till att större delen av förskoledagen vara utomhus gör oss mycket 
gott :) Barnen har accepterat faktumet bra och anpassat sig väl - och i takt med vårens framfart, som 
bland annat innebär mindre kläder, börjar även toabesöken fungera smidigare. Denna vecka har vi 
fortsatt behandla olika vårtecken, vi har lyssnat på fåglarnas sång, hittat flera vårblommor (tydligen 
växer det Tusensköna på stora gården!) och haft knoppjakt i skogen. Många barn har även fått färg 
på hyn och då vill vi passa på att påminna Er föräldrar om vikten av att Ni smörjer in era barn på 
morgonen och att det sedan finns extra solskyddskräm att fylla på med på under förskoledagen. Det 
är även önskvärt att det finns en keps/solhatt samt en vattenflaska till respektive barn.  

Två roliga och uppskattade höjdpunkter under veckans lopp var måndagens fadderträff och 
torsdagens ChickenRace! Medan Hemluerna gick iväg till Hjorthagen med sina faddrar valde 
Mymlorna att stanna kvar på förskolegården med sina faddrar. Vi lät då våra faddrar i 
”Ugglorna” ta del av vår morgonsamling med såväl ”Samlingssång”, som räkning av 
antal barn till bildstöd över dagen. Mymlorna deltog aktivt under samlingen och 
visade stolt hur de är vana vid att göra (se gärna mera under Verksamhetsloggen på 
SchoolSoft!). Under torsdagens ChickenRace klädde vi oss i gult med hjälp av våra 
reflexvästar och fick sedan ta del av maskoten ”Chicken”:s uppvärmning innan själva 
loppet. Därefter var det högt tid för det årliga ”racet” att gå av stapeln! Vi som i 
första hand skulle se och heja på våra kompisar i Hattifnattarna och Mumintrollen 
var extremt ivriga och majoriteten av oss valde också att springa :) 

Under den kommande veckan är många barn lediga i och med skolans påsklov, därmed pausar vi 
vår vanliga verksamhet och hittar istället på annat roligt program. Dagarna kommer dock vara 
uppbyggda såsom barnen vid det här laget är vana vid, så de lär nog inte märka någon större 
förändring utöver att många kompisar är lediga. Morris-Maria kommer vara på plats under hela 
påsklovsveckan och tar emot de tidiga barnen, frukosten äts normalt i förskolans matsal medan 
lunch och mellis serveras i skolans matsal (som det brukar under loven). Eftersom inget 
förskolebarn har omsorgsbehov efter klockan 17:00 under påsklovsveckan kommer vi ej behöva slå 
ihop med Eftis under inkommande vecka. Som vanligt skickar vi ut på SchoolSoft om vi bestämmer 
oss för att hitta på någonting som avviker från våra dagsrutiner. 

OBS! Veckobrevet för vecka 17 publiceras måndagen 20 april 2020!!! 



Påminnelse 1: 

Under de senaste veckorna har en och annan kula påträffats på skolgården. Faktum är att kulspel är 
en extremt populär rastaktivitet bland skoleleverna och förskolebarnen får mer än gärna observera 
och lära sig reglerna när skoleleverna spelar. MEN vi vill inte att barnen tar med sig egna kulor 
till förskolan. Vi har också uppmanat våra förskolebarn att inte spela och inte ta emot kulor när vi 
är på skolgården, detta för att undvika tråkigheter som spelet kan föra med sig och som kan vara 
svåra att hantera i förskoleåldern. Tids nog är de gamla nog att spela ändå - den som väntar på 
någonting gott, väntar aldrig för länge ;) 

Påminnelse 2: 

Och när vi nu är inne på restriktioner i samband med rådande omständigheter (covid-19 ställer till 
med en hel del…) så vill vi meddela att skolrestaurangen/köket givetvis också följer Folkhälso-
myndigheternas rekommendationer. Barnen märker dels av detta i och med en minskad salladsbuffé 
samt att bestick + servett finns färdigt utplacerade på borden. Barnen får tills vidare ej bre sina egna 
mackor i samband med lunchen. Allt detta för att minska eventuell smittspridning! MEN vi behöver 
även Er hjälp här: alla Ni föräldrar som lämnar Ert barn till förskolans frukost - vänligen, 
tvätta händerna på barnen i samband med att Ni kommer till förskolan och följ inte med in i 
matsalen utan säg hejdå utanför matsalen. TACK för visad hänsyn! 

Påminnelse 3: 

Nu när vi har många barn som är hemma av olika anledningar är det extra viktigt att ni 
vårdnadshavare frånvaroanmäler per telefon eller i SchoolSoft. Vi önskar även en kommentar i 
samband med anmälan så att vi ser om det gäller sjukdom, återhämtning eller ledighet. 
Kommentar på SchoolSoft lämnas i samband med frånvaroanmälan via webbsidan (går tyvärr ej via 
appen!). Har man varit frånvarande och inte meddelar förskolan något innan klockan 13:00 hur det 
blir med följande dag, så antar vi att ni fortfarande är hemma - precis som vanligt med andra ord! 
Allt för att vi ska kunna planera dagarna så ändamålsenligt som möjligt. 

 Med önskan om en Glad Påsk, 
 Personalen på Mymlorna & Hemulerna 

Vid frågor: 

Mymlorna: 070 189 81 04 
Hemulerna: 070 189 81 03 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)


