
 

 
 

VECKA 24 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Den blomster tid nu kommer… Sommarfesten närmar sig och en del av barnen tar snart 
sommarlov. Detta innebär att vårterminen närmar sig sitt slut och därmed är också detta 
läsårets sista veckobrev. Under sommaren kommer dagarna för barnen som är i behov av 
omsorg planeras mera efter vädret och barnens önskemål. All information fås via 
Schoolsoft. Ändring av tider och frånvaro sker vecka 25 och 26 i Schoolsoft men vecka 27 
via avledningstelefonen. Detta p.g.a. av ett tekniskt fel i Schoolsoft.  

Efter en spännande vår med många utmaningar ser vi fram emot en lugn och skön 
sommar. Våra Mumintroll och Hattifnattar har en spännande höst framför sig då de ska 
börja förskoleklass, men innan detta önskar vi barnen en sommar fylld av lek, sol, skratt, 
bad och sovmorgnar.  

Vi vill tacka er alla för ert förtroende för oss pedagoger och att vi under ett, eller till och 
med två år, har fått låna bland det finaste ni har, era barn. Det har varit roligt att fått lära 
känna varende en av dem och alla har fått en speciell plats i våra hjärtan. 

           

En spännande, rolig och varm vecka är förbi. I måndags var det äntligen dags för 
Mumintrollen och Hattifnattarna att besöka förskoleklass. Barnen fick träffa Linnea, 
leopardernas lärare och Eleonor, tigrarnas lärare. De fick sin första skolbok, Boken om 
mig, och lärde känna sin nya lärare. Linnea och Eleonor önskar att barnen jobbar klart i 
boken och att de tar med boken till skolstarten måndag den 17 augusti.  

Veckan har också bjudit på rolig vattenlek, något som passade bra med tanke på det 
varma vädret. Onsdagens utflykt till Ekhovsparken var uppskattad av barnen och vi är 
glada över att Mariefred fått en sån rolig lekpark. 

Inkommande onsdag har vi fadderavslutning samt maskerad. Barnen får gärna klä ut sig 
till något dom vill. Kom ihåg att namnmärka maskeradkläderna och vi önskar att barnen 
inte tar med vapen eller läskiga masker. 



Vi kommer att stanna uppe på Campus till klockan 16:30 två dagar under inkommande 
vecka (se schemat). Vi önskar att ni föräldrar tar hem saker/kläder som barnen inte längre 
behöver samt påminner om att ni föräldrar måste tömma barnens plats i kapphallen 
innan ni tar semester. Vi tömmer också lådan med kvarglömda kläder fredag 12 juni. 
Lådan är ännu full med kläder så ta gärna en titt för att se om något tillhört ert barn. 
Kläderna som inte hittar någon ägare tillfaller förskolan som extrakläder. 

Viktiga datum: 

 7 juni = deadline för föräldraenkäten (https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6) 

 11 juni = sommaravslutning klockan 13:00-14:30 (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  

Mumintrollens och Hattifnattarnas sommarfest

Vänligen se separat inbjudan på Schoolsoft. 

På grund av de rådande omständigheterna som gör att ni föräldrar tyvärr inte kan 
delta i vår sommarfest väljer vi i år att testa digitala verktyg så att ni trots allt kan ta 
del av festen men digitalt. Vi kommer därför att sända Mumintrollens och 
Hattifnattarnas sommarfest på en livestream via en sluten Facebookgrupp. Efter 
avlutad livestream finns inget material sparat och den slutna gruppen raderas. 

Det är endast ni föräldrar som får en inbjudan och länken till detta får ni på 
Schoolsoft. Länken skickas ut på Schoolsoft i samband med inbjudan till festen. Vi 
önskar att ni går med i gruppen senast fredag 5 juni så att vi kan göra ett test innan 
själva festdagen. Till er som inte har möjlighet att se livestreamen kommer ni istället 
få ta del av bilder på Schoolsoft, meddela då Frida/Mimmi innan. 

https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6
https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6


8.6-12.6.2020 
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 

 

 

Tack för det här läsåret! Vi önskar er alla en skön sommar, 

Mimmi, Bella, Ullis 
 Frida, Eliza och Simon

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:30 Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

9.00 Fri lek 
Mumintroll & 
Hattifnattar

Lilla Mys äventyr
avslutning 

Mumintroll &
Hattifnattar

Fadderavslutning 
och maskerad 

Fri lek Fri lek 

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Fri lek Fri lek Fri lek Sommarfest
13:00-14:30

Fri lek 

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

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
Campus till 16:30

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
Campus till 16:30

Utevistelse på 
stora gården

17:00 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis


