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Vi i personalen vill börja med att rikta ett VARMT TACK till Er för uppvaktningen i samband med 
förskolans sommaravslutning. Så fint av Er att gemensamt uppmärksamma vårt dagliga arbete, vi 
blev oerhört rörda av gåvan! Sedan hoppas vi att Ni förstår att detta är vårt arbete och att det 
egentligen är vi som ska tacka för att Ni anförtror Era barn till oss: inga barn - ingen förskola - inget 
arbete för vår del ;) 

Som vi nämnde i förra veckobrevet närmar sig läsåret sitt slut och i samband med att barn och 
personal går på sommarledigt kommer verksamheten på förskolan att se lite annorlunda ut. Idag, 
fredag 12:e juni, har skolan haft sin avslutning och från och med nästa vecka är det endast förskolan 
och eftis som huserar i lokalerna. Basrutiner såsom frukost, utevistelse, lunch, vila och mellanmål 
rullar på som vanligt under sommarveckorna men övrigt aktuellt program uppdaterar vi om på 
SchoolSoft. Under vecka 25 är det biträdande rektor Emma Vesterlund som har det övergripande 
ansvaret på förskolan och under vecka 26 och 27 är det förskollärare Paula Eriksson. I Mymlornas 
arbetslag jobbar Erika och Paula fram till stängningsveckorna, medan Patricia går på semester från 
och med vecka 26. 

På SchoolSoft har rektor Annika Bärnlund under veckan gått ut med information som berör 
”blivande 5-åringar”, hoppas Ni alla tagit del av det eftersom det berör Mymlornas varande 
inkommande höst. Där kan ni bland annat läsa att nuvarande Mymlor blir Mumintroll och att Paula 
fortsätter som förskollärare i gruppen. Övriga pedagoger kommer vara Erika Svärd och Katrin 
Hansdotter och tillsammans ska de lära Era barn allt de behöver kunna inför start i förskoleklass. 
Datum att skriva upp inför hösten är planeringsdagarna 13-14 augusti (förskolan = STÄNGD!) och 
att det första föräldramötet äger rum 15:e september. 

Nu önskar vi Er en riktigt skön sommar, 
Kramar från Paula, Erika och Patricia 

PS 1. Vems?-kläder, deadline 19:e juni: det som inte plockats hem innan dess tillfaller förskolans 
egendom. 
PS 2. Under inkommande veckor kommer det publiceras verksamhetsloggar med fotografier på 
SchoolSoft, så även om Ni tagit sommarlov - gå gärna in och kolla! 
PS 3. Kom ihåg att ta hem ALLT som tillhör Ert barn i samband med att Ni går på sommarledighet, 
ta hem allt från kapphallen för att ge möjlighet till storstädning och ge plats inför lästa läsår. 



Från tidigare veckobrev:

Några viktiga datum på intågande: 

7 juni = deadline för föräldraenkäten (https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6) 
8 juni klockan 09:00 = en sista fadderträff 
11 juni klockan 09:00 = Sommaravslutning (endast barn + personal) 
12 juni = skolans läsår avslutas 
15 juni = planeringsdag, förskolan STÄNGD 
19 juni = midsommarafton, förskolan STÄNGD 

v. 28-31 = förskolan STÄNGD 

13-14 augusti, planeringsdagar, förskolan STÄNGD 
17 augusti = skolans läsår inleds 

Kom ihåg vid soligt och varmt väder: 

• solkräm (så att vi kan komplettera på eftermiddagen, morgonens insmörjning ansvarar Ni 
för) 

• keps/solhatt 
• vattenflaska 
• ett par ”innebyxor” och ett par ”utebyxor” 

OBS! Kom ihåg att märka sakerna med barnets namn, tack!

OBSERVERA! (påminnelse) 

• Det har kommit till vår kännedom att det finns föräldrar som lämnat meddelanden till 
förskolans röstbrevlåda i samband med att vi ej kunnat svara i telefon. Om vi inte svarar när 
Ni ringer, välj  mellan att: 1) skicka ett sms, 2) skriva en kommentar på SchoolSoft 3) eller 
vänta med att vi ringar upp när tid och möjlighet ges. TACK! (den där röstbrevlådan har vi 
inte tillgång till…) 

• Vi har fått frågor angående hösten och det kommande verksamhetsåret 2020-2021. 
Information kommer gå ut till Er direkt allt är klart och kommer även finnas för allmän 
kännedom på skolans hemsida senast 15:e juni 2020. = FINNS NU PUBLICERAT PÅ 
SCHOOLSOFT! 

• Detta kan inte nog understrykas: När Ert barn varit sjuk i covid-19 liknande symptom är det 
två friska dagar hemma innan återgång till förskolan som gäller. Ni bör även ringa/sms:a 
eller kommentera på SchoolSoft innan klockan 13.00 dagen innan återgång till förskolan. På 
så sätt blir vardagen mest ändamålsenlig för Era barn när vi på förhand kan planera dagarna 
och vid behov omplacera personalen.
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