
 

VECKA 16 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Ännu en spännande vecka med mycket skoj är förbi och nu är det dags för 
påsklov och ledighet. Under den kommande veckan är många barn lediga, 
därmed pausar vi vår vanliga verksamhet och hittar istället på annat roligt 
tillsammans med barnen. Under påsklovet kommer vi att vara både på Campus 
och i Viken. Ni kan följa schemat från dag till dag för att se vad planen för dagen 
är. Som vanligt skickar vi ut på SchoolSoft om vi bestämmer oss för att hitta på 
någonting som inte informerats i schemat. Efter mellis lämnar vi kvar på stora 
gården och avslutar dagarna där. 

Onsdagen spenderade vi med barnen i förskoleklass för en dag med påskkul 
tillsammans. Dagen bestod av lekar på Apotekarängen med påskhäxan Simon, 
tipspromenad med Johanna och pyssel med Victoria och Frida. Dagen gick 
snabbt och slutligen fick barnen ta sig ett glas med påsksaft och avsluta dagen. 
Barnen tyckte att det var roligt att få vara tillsammans med de äldre barnen, vilka 
också tog hand om och hjälpte våra Hattifnattar och Mumintroll vid de olika 
stationerna. 

I torsdags fick vi träffa Chicken för uppvärmning innan starten gick för årets 
Chicken race. Ivriga och glada barn tog sig an banan som i år gick runt 
Apotekarängen. Gå in på SchoolSoft för att ta del av både bilder och filmer från 
onsdagen och torsdagen. 



14.4-17.4.2020 
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 

Vi pedagoger önskar er alla en trevlig påsk! 

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost 

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:30 Gåtåg till Campus Gåtåg till Campus

9.00 Fri lek Utflykt till Lottenlund 
9:00 Fri lek Stora gården

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Hjorthagen - röda 
ladan Stora gården Stora gården Stora gården

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

Utevistelse stora 
gården

Utevistelse stora 
gården

 Utevistelse stora 
gården

Utevistelse stora 
gården

17:00


