
Hej vårdnadshavare, 
Till att börja med, vilken ynnest det är att få umgås med era barn varje dag. De är så 
fantastiska allihop och vi som pedagoger lär oss massor dagligen av dem. Det är en lyx att 
få upptäcka världen tillsammans med dem. 

Detta är första veckan alla barn och pedagoger är på plats på Hattifnattarna. Jessica som 
var ledig förra veckan för att skola in sina egna barn på skola och förskola är nu på plats och 
förhoppningsvis har ni sett en skymt av henne under veckan som gått. Vi har lagt stort fokus 
på att fortsätta vårt arbete kring anknytning mellan barnen men också mellan barn och 
pedagoger. Vi utförde även en aktivitet för att stärka barnens inflytande genom en 
gemensam promenad till Midsommarängen i veckan: 

Barnen har visat intresse för det vi kallar ”Köket” ute på gården. Här finns köksredskap för att 
inspirera till verklighetstrogen lek men både barn och pedagoger har känt att det saknas något där. Vi 
bestämde oss därför för att gå ut i naturen för att leta efter material som med lite fantasi liknar mat 
som ska kunna tillagas i barnens egna kök. Vi hittade korvar, köttbullar, ärter, pasta och kyckling bland 
annat som fick följa med tillbaka till förskolan. Fråga gärna era barn så berättar de mer.  
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Veckans samlingar har bjudit på flera spännande diskussioner kring alltifrån sjukdomar såsom 
cancer, Kristallsjuka och Corona till vad poliser gör och om det är sant att poliser kan ta barn. Något vi 
kom fram till att de inte kan göra utan de är till för att hjälpa oss om vi hamnar i knipa. Frågan dök 
upp då våra barn funderat lite extra över detta. Att dessa ämnen diskuterats kan vara bra att veta om 
ert barn har tankar eller frågor kring något av detta som inte togs upp på samlingen.  

VIDARE INFO:  

• De blå skoskydden ni tidigare sett i kapphallen är borttagna pga att vi vill vara ett föredöme och 
minska på vår konsumtion av plast. Barn och vuxna tar ist av sig skorna, något vi upplever fungerar 
minst lika bra, i viss mån bättre t.o.m. 

• Barnens vattenflaskor ansvarar ni vårdnadshavare för och tar hem och diskar vid behov samt ser till 
att de kommer tillbaka påfyllda till förskolan. Under dagen har barnen varit fantastiska på att fylla 
sin egen flaska och vi har koll på att ingen flaska står tom. 

• Barnen har fått nya reflexvästar, Hattifnattarna har i år gröna västar. Dessa bär vi alltid på våra 
utflykter. 

• Vi har nu provat att låta barnen plocka ihop sina egna tillhörigheter så att det är klart när ni 
vårdnadshavare kommer för att hämta ert barn. Detta gör barnen efter att vi städat gården klockan 
16 på eftermiddagarna och kommer att fortsätta med det då vi tycker att det fungerar bra. Därefter 
väntar sagostund och slutligen fruktstund för de barn som är kvar längre. 

• Nästa vecka kommer vårt ordinarie veckoschema rulla igång. Barnen kommer då att få gå på 
Skogsutflykt bl.a. (torsdagar med start på torsdag 3/9) och får gärna ha med sig egen frukt/liten 
macka och vatten. Då vi har stark äggallergi samt nöt-/mandelallergi hos ett barn på förskolan är 
det extremt viktigt att detta tas i beaktande. Vi ber er också ha i åtanke att det ska vara en liten 
matsäck då vi kommer äta lunch som vanligt sedan. Har ni inte möjlighet att ta med egen frukt/
smörgås så nämn det för oss/skicka ett mail så ordnar vi självklart med det för ert barn.  
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SchoolSoft 
Kom ihåg att lägga in 

eventuella nya 
kontaktuppgifter samt 

kontrollera att 
uppgifterna verkligen 

stämmer.

Matsäck: 
Frukt  
eller 

Liten macka  
samt vatten.  

Inga sötsaker.



• Slutligen vill vi vänligt men bestämt påminna om att det absolut inte är tillåtet att köra bil upp till 
Campus eller att parkera längst med vägkanten på andra sidan ångtågsrälsen. Många barn och 
elever rör sig här och det är så lätt hänt att olyckan är framme.  

Kom ihåg att vi finns här för er och era barn och tveka aldrig på att lyfta något med oss om ni funderar 
över något eller har synpunkter. Trygga föräldrar ger trygga barn och tvärtom.  

 Hälsningar, 
  pedagogerna på Hattifnattarna

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
07:00 Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar

07:00-07:30 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

08:00 Promenadtåg upp till Campus
Utevistelse Utevistelse Innelek Innelek Utevistelse

Morgonsamling  
+ Fruktstund  

Musikstund

Morgonsamling  
+ Fruktstund  

Skapande

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Rörelsestund

Skogsutflykt med 
start kl. 09:15

Morgonsamling  
+ Fruktstund  

Sammanfattning 
av veckan

11:30-12:15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Utevistelse
Språk 

Promenad 
Utelek

Utelek 
Språk 

Promenad

Promenad 
Utelek 
Språk

Utevistelse

14:15-14:45 Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

16:15 Sagostund  
+ Fruktstund

Sagostund  
+ Fruktstund

Sagostund  
+ Fruktstund

Sagostund  
+ Fruktstund

Sagostund  
+ Fruktstund

16:45 Promenadtåg ner till Viken
17:00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mumintrollen: 070 189 81 04 

Hattifnattarna: 070 189 81 03 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)
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