
Hej vårdnadshavare, 
…och så var årets höst-/läslov över för det här året och vi 
säger istället välkommen november! Hoppas Ni som varit 
lediga har haft det bra, vi önskar Er inget annat MEN Era 
barn har varit saknade ska Ni veta :) Veckan som gått har 
varit lugnare än normalt och på grund av det halverade 
barnantalet, har vi samarbetat mycket med Hattifnattarna. 
Tillsammans med dem har vi uppmärksammat både 
Halloween och Allhelgonahelgen och de barn som varit på 
plats lär inte glömma den gångna veckan i första taget! 

• Inkommande vecka har vi en efterlängtad fadderträff att se fram emot 
och denna gång kommer våra faddrar i årskurs 6 ”Ugglorna” upp till oss 
på Campus. Under tisdagarnas skogsutflykter tar vi inte längre med 
någon matsäck, detta pga kyligare väder. I vår återupptar vi inslaget, 
eftersom det är ett mycket uppskattat moment bland barnen. 

• Under veckan som kommer ska vi även behandla fars dag som infaller 
söndag 8:e november. Förskolans traditionella ”fars dags-frukost” ute-
blir dock denna höst pga rådande situation med covid-19. 
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Viktiga datum: 

2.11 = Fadderträff (är 
man ledig är man 
välkommen med ca 
klockan 09:00-10:00) 

v. 46-48 = Utvecklings-
samtal (tid finns att 
boka på SchoolSoft!) 

11.11 = Grön flagg 
dagen 

11.12 = vi lussar för 
högstadiet (mera info 
kommer!) 

18.12 = sista dagen för 
skoleleverna innan 
jullov 

24.12-3.1 = juletid och 
nyår, förskolan är stängd 

6.1 = Trettondedag jul = 
förskolan är stängd 

8.1 = Planeringsdag, 
förskolan är stängd



• Påminnelse: Årets skolfoton blir klara i omgångar, några av Er har redan fått tillgång till dem men 
långt ifrån alla. Vi ber Er ha lite tålamod… Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge! 
Vid eventuella frågor kontakta Collage Foto på info@collagefoto.se eller 019-611 10 30. 

Varma hälsningar, 
personalen på Mumintrollen

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

Promenadtåg upp till Campus
Innelek Innelek Utelek Utelek Utelek

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Fadderträff med 
Ugglorna            

(kl. 09:00-10:00) 

Rörelsestund 
(rörelsevänliga 
kläder, vi går till 

gy-salen ca 10:15)

Morgonsamling    
+ Fruktstund 

Skogsutflykt med 
start ca kl 09:30  

(OBS! vi ”pausar” 
den medhavda 
matsäcken pga 

kyligare väder…)

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Språklek

Morgonsamling 
+ Fruktstund 

Skapande

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Annika

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

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Innelek Musikstund Innelek
Promenad i 
närområdet Innelek

14:15-14:45
Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Innelek 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)

Veckans tecken: 

November 
Fars dag 

mailto:info@collagefoto.se
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