
Välkomna tillbaka till förskolan! 
Nu har vi startat upp första veckan på förskolan.  

Oj vad baren längtat efter varandra och vilken tur vi haft med vädret, 
massor med snö som lett till många härliga stunder i backen.  

Stort tack till alla vårdnadshavare som tagit med hjälm till era barn. 
Som vi meddelat tidigare så MÅSTE alla barn ha hjälm för att åka i 
backen samt att alla barn behöver ha egen hjälm för ev inte sprida 
huvudlöss samt att ta ansvar i covid-19. Vi på förskolan 
rekommenderar även en hjälm med det gröna spännet på hjälmens 
knäppning.   

Vinter betyder även kyligare luft och kyligare mark under barnens fötter, 
detta är något vi samtalat mycket om i våra samlingar. Hur man kan göra 
för att hålla kroppen varm tex åka madrass, springa, hoppa mm står jag still 
då blir kroppen kall och kanske blir jag då ledsen.  

Kläder är något vi även pratat om och vi här på förskolan önskar att barnet 
har ett exempelvis ett underställ för att sedan kunna klä barnet lager på 
lager så att det finns gott om luft i kläderna som gör barnet varmt. Vissa 
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behöver även en extra ullsula i sina skor för att på så sätt få lite varmare om fötterna. Barnens får 
gärna ha flera par vantar här på förskolan så det finns varma och sköna att byta med då fingrarna lätt 
blir kalla.  

Varma barn är glada barn ! 

Fråga oss gärna om det är något ni undrar över i detta ?  

I nästa vecka kommer verksamheten starta upp som enligt förskolans läroplan. Schemat för detta finns 
längre ner i brevet.  

Som barnen säkert berättat hemma kommer vi få nya vänner i form ” Vandrande pinnar”. Vi har redan 
börjat lära oss lite om dessa små djur. Mer om dessa nya vänner kommer ni få ta del av i nästa veckas 
veckobrev.  

Vi har i veckan som varit även fått besök av Mamma mu och Kråkan som delgett oss ett uppdragskort 
och värdegrundsordet ”Prathjälp”. Ibland behöver man som barn eller vuxen hjälp att förmedla/tolka/
berätta upplevelser eller dilemman man varit med om och då kan man be en kompis eller en vuxen 
om hjälp och det är det vi kallar här ”Prathjälp”.    

• Covid-19, vi följer alla restriktioner som folkhälsomyndigheten och som skolledningen 
uppmanar oss att följa. Så fortsättningsvis inga anhöriga i skolans lokaler. Barnen bör ha 
en ryggsäck som dom för sina saker i mellan förskolan och hemmet. Dörren kommer 
fortsättningsvis att vara låst men det kommer stå en stor plastback med lock i som tillhör 
Hemuler och Filijonkor, däri kan man lägga barnets väska som vi sedan tar in och hänger 
upp på barnets plats. 

• Detta bör finnas på förskolan: 2 tröjor, 2 byxor, 2 par strumpor, 2 par kalsonger, 1 varmare tröja/
kofta/fleece, regnkläder, stövlar, 1 extra mössa, minst 2 par vantar och kudde och filt till 
nedvarningsstunden.  

• Vilosaker: Dessa har ni säkert haft hemma under ledigheten och när ni nu lämnar dem 
åter så önskar vi att barnet har sina saker i tygkasse eller liknande så att hen kan ta ansvar 
över hela nedvarvningsprocessen.  

• Sjukdom gäller enligt tidigare utskick: ”Vi påminner om att det är TVÅ symptomfria dagar hemma innan 

man återvänder till oss på förskolan. När ert barn är frånvarande uppskattar vi även att ni delger orsak via 

sms eller i kommentarsfältet på schoolsoft. Vi vill även att ni meddelar första symtomfria dagen så vi vet 

när barnet är redo att återgå till förskolan, detta för att vi lättare ska kunna göra en god planering i dessa 

sjukdomstider.” 

•  Utvecklingssamtalen kommer att ske digitalt eller via telefon, det ni som vårdnadshavare tycker passar 

bäst. Vi startar med dessa i februari månad. Anmälan till dessa i ett system här i schoolsoft inom kort.   
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Trevligt veckoslut önskar vi er alla! 

 Ingela Jennie Jack och Tammy  
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KONTAKTUPPGIFTER 
Hemuler: 070 182 11 27 

Knyttar: 070 182 11 28 

Mymlor: 070 189 81 06 

Filifjonkor: 070 189 81 07 

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

Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)

V.3 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.00 Snölek på 
Apotekarängen

Snölek på 
Apotekarängen  

Inneverksamhet 
Temaarbete/

skapande

Inneverksamhet 
Temaarbete/

skapande 

Snölek på 
Apotekarängen 

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

12.15
Inneverksamhet 
Smågrupsverksa

mhet

Inneverksamhet 
Grön flag/

smågruppsverks
amhet

Uteverksamhet Uteverksamhet Utelek/Innelek

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.10 Apotekarängen Apotekarängen Apotekarängen Apotekarängen Apotekarängen

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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