
Ny vecka! 
Under veckan som gått har vi varit på utflykt, gått promenader 
och lekt i Lottenlund. Vi hann även åka pulka i tisdags innan 
snön regnade bort. Vi har diskuterat vårat första molnord ”fölåt” 
och tillsammans har vi också skrivit ”regler” som man ska följa 
här på förskolan. Det har blivit många diskussioner kring vad 
som är rätt och fel när man leker; ”man får inte slåss” , ”man får 
inte säga fula saker” och så vidare… 

• Vi hoppas på fint väder under den kommande veckan och har planerat in 

utflykter både till Hjorthagen och till Lottenlund. Vi kommer att Introducera 

nästa molnord som är ”hänsyn” och vi fortsätter att repetera de tecken som vi 

lärde oss i höstas. Barnen kommer ihåg förvånansvärt många tecken och är 

väldigt intresserade, vilket är superkul!  

• Om några veckor är det dags att dra igång med utvecklingssamtal. På grund 

av rådande pandemi kommer utvecklingssamtalen att hållas digitalt. Ni 

kommer att kunna boka en tid på Schoolsoft. Vi återkommer med 

information om hur Ni bokar tid. 
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25.1. Utflykt till Hjorthagen 
under eftermiddagen. Vi tar 
med oss mellanmål från 
förskolan.  

28.1 Förmiddagsutflykt till 
Lottenlund. Ta med er frukt 
och vattenflaska  

KOM IHÅG! 

- - Om ni anländer till 

förskolan efter 07.30 

önskar vi att ert barn är 

färdigt påklätt i kläder 

efter väder. Eftersom vi 

pedagoger behöver finnas 

ute på gården 

tillsammans med barnen 

och regeln ”inga 

vårdnadshavare i skolans 

utrymmen” forfarande 

gäller.  

- - Vi fortsätter med att 
placera ut en låda i vilken vi 
placerar väskor och kläder 
som ni önskar ta hem. Även 
ni kan placera saker i lådan 
som ni vill att ska vara på 
förskolan. Om det är 
specifika kläder/saker som 
ni önskar ta med er hem går 
det bra att meddela oss om 
detta så att vi i förväg kan 
samla ihop sakerna till er.  



• Veckans schema: 
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VECKANS TECKEN ÄR: 
Vi fortsätter att repetera de 

tecken som vi lärt oss 

https://
teckensprakslexikon.su.se
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KOM IHÅG!  
Utflykt till Hjorthagen 
på måndag. Tillbaka på 
förskolan 15.00. 

2
KOM IHÅG! 
Förmiddagsutflykt 
till Lottenlund på 
torsdag- vattenflaska 
och frukt med.
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KONTAKTUPPGIFTER 
Filifjonkor: 070 18 98 107 

Hemuler: 070 182 11 27 

Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28 

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

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.00 Innelek/
Samling

Inomhusverksam-
het i små grupper. 
Språklek, Estetik 

och fri lek 

UTERÖRELSE 
OCH SÅNGSTUND

FÖRMIDDAGS 
UTFLYKT- 

LOTTENLUND
Utelek/Samling

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

12.15 Utflykt till 
Hjorthagen! Utomhuslvistelse Inomhusvistelse Inomhusvistelse Fredagskul

13.30 
MELLANMÅL 

- vi äter i 
Hjorthagen

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

14.30
Vi anländer till 

Förskolan 15.00: 
Utelek

Utelek Utelek Utelek Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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