
Första advent närmar sig! 
Nu kommer vi in i sista månaden på året. Tänk att en hel 
hösttermin snart är förbi! Nu börjar vi sakta men säkert vara 
friska i personalen så nästa vecka är planen att vi skall återgå till 
vår planerade undervisning.  

• Under december månad så kommer Knyttarna att få ta del av en egen 

adventskalender på förskolan. Adventskalendern är baserad på att Astrid 

Lindgren, eftersom det tidigare i höst var 75 år sedan första Pippi boken skrevs.  

I luckorna gömmer sig allt från pyssel, utmaningar, gymnastikövningar mm. 

Därför kommer vårt ordinarie schema se lite annorlunda ut, vänligen kolla 

längst ner i veckobrevet för att läsa om hur vår vecka ser ut. Vi kommer även 

läsa ur en kapitelbok varje dag under decembermånad. 

• Vi har nu fått dörrklockor till förskolan. Ring på dörrklockan då ni ska lämna/

hämta Ert barn så kommer vi och möter Er vid dörren. Om ingen dyker upp 

efter att ni ringt två gånger på klockan kan ringa oss på 070 189 81 06 (Mymlor) 

eller 070 182 11 28 (Knyttar). 

1

Veckobrev 
Knyttar
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Händelsekalender 

Fredag 11/12 
Terminsavslutning 

Förskolans öppettider vid 

jul och nyår  
Öppet 21- 23.12,  
Stängt 24.12- 3.1 

Öppet 4-5.1 och 7.1.  
Stängt 6.1 och  
8.1(förskolans 

planeringsdag). Har Ni 
frågor ta kontakt med rektor 

Annika.



• Under de senaste veckorna är det flera barn som har blivit av med kläder. Vi ber Er därför att kontrollera 

att ni har fått rätt kläder med Er hem. Det är också därför väldigt viktigt att man namnmärker barnens 

tillhörigheter. 

• Nu i dessa tider är det extra viktigt att Ni frisk- och sjukanmäler Ert barn på Schoolsoft. Vi vill att Ni 

friskanmäler Ert barn senast kl. 13 dagen innan barnet återvänder till förskolan. Annars räknar vi med att 

barnet inte kommer. 

• Som ni har kunnat läsa i den blå spalten till höger har vi terminsavslutning den 11/12. Då kommer Mymlor 

& Knyttar att lussa för Hemuler & Filifjonkor och tvärtom. Denna dag får Ert barn gärna komma klädd i 

julrelaterade kläder (t.ex. luciakläder, tomteluva eller något annat julrelaterat). Eftersom 

terminsavslutningen är en fredag är de barn som annars är lediga på fredagar hjärtligt välkomna mellan kl. 

9-10 eller så får Ni byta dag så Ert barn kommer till förskolan på fredag istället för till exempel tisdag. 

Meddela oss i personalen så fort ni har beslutat hur just ni gör.  

• Jullovet närmar sig! Vi behöver veta Ert behov av omsorg under jullovet för att kunna planera 
verksamheten och personalbehov. Fyll i länken senast 6 december  https://forms.gle/
u5BzNLoMqQvC91ss8 Tack på förhand. Mvh Annika Bärnlund 

Med önskan om ett trevligt veckoslut! 
Emma, Jessica och Vendela 
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V.49 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.00 Utelek/Samling Utelek 
-Lucka nr 1

Utelek 
-Lucka nr 2

Utelek 
-Lucka nr 3

Utelek 
-Lucka nr 4

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11.15 Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund

12.15

Utflykt 
Till Lottenlund 
Ryggsäck med 

vattenflaska och 
sittunderlag med

Utelek/Samling Innelek/Samling Innelek/Julpyssel Fredagskul

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.10 Tillbaka på 
förskolan kl 15.00 Utelek: rörelse Utelek: sång Utelek: rörelse Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger

https://forms.gle/u5BzNLoMqQvC91ss8
https://forms.gle/u5BzNLoMqQvC91ss8
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KONTAKTUPPGIFTER 
Mymlor: 070 189 81 06 

Knyttar: 070 182 11 28 

Hemuler: 070 182 11 27 

Filifjonkor: 070 189 81 07 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30) 

Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)
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