
 

VECKA 15 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hej på er! 

Ännu en vecka med utevistelse har passerat  och fint väder har vi också fått njuta 
av. Vi har denna vecka varit förmiddagar på Campus och satt upp både en 
Whiteboard tavla för samlingar och en Griffeltavla för bokstavslek. Detta för att vi 
ska kunna hålla dagen så normal som möjligt trots att vi endast har utevistelse på 
förskolan just nu.  

Vi som är på plats fortsätter med vårat tema ”jag och min värld” och denna vecka 
har vi dragit igång med ”här i Sverige”. Under samlingarna har vi tittat på kartan 
och lärt oss fakta om Sverige. I torsdags var vi på slottet och Simon berättade den 
historiska delen bakom Gripsholmsslott, vi fick även lära oss namnen på de 4 olika 
tornen. Griptornet, Fängelsetornet, Teatertornet och Vasatornet. Slottet är en 
spännande plats och vi pedagoger får mycket frågor och funderingar om hur det 
egentligen var förr i tiden. Vad åt man? Hur lekte man? Och hur såg familjerna ut? 

Under kommande vecka så fortsätter vi jobba med vårat tema ”här i Sverige”.  
Planen är att vi kommer gå upp till Campus i Gå-tåg kl 8:30 och sedan vistas där 
till mellis kl 14:10 och sedan stannar vi kvar på stora gården och fortsätter våran 
dag där.  

På onsdag kommer vi att ha en hel dag med påskkul tillsammans med 
förskoleklass. Lekar, pyssel och tipspromenad står på schemat.  



På torsdag är det skärtorsdagen vilket innebär Chicken race, vi samlas på övre 
gården och sedan går vi gemensamt till uppvärmningen för att sedan springa 
loppet. Vi kommer att springa trekantsvarvet tillsammans med förskoleklass, 1or 
och 2or. Klä er gärna i något gult eller påskigt och för dom som vill ha ombyte till 
efteråt så vänligen packa en väska med det. I och med situationen så ber vi er att 
respektera att all publiknärvaro undanbes i år. 

6.3-9.3.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

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!

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:30 Gåtåg till Campus Gåtåg till Campus Gåtåg till Campus Uppvärmning 9:00

9.00 Hattifnattar & 
Mumintroll

Musik 

Hattifnattar & 
Mumintroll

Lilla mys äventyr

Påskkul
 tillsammans med 

förskoleklass
Chicken race 

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund

Påskkul tillsammans 
med förskoleklass

Sagostund

Hattifnattar 
Fri lek

Mumintroll
Språklek

Hattifnattar 
Språklek

Mumintroll
Fri lek

Fri lek

14.10 Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken

Stora gården Stora gården  Stora gården Stora gården

17:00


