
Välkomna tillbaka till en ny termin på 
förskolan! 
Efter ett skönt jullov är det dags att inleda en ny termin med nya 
utmaningar och nya lärmiljöer. Vi pedagoger ser så mycket 
framemot att träffa er alla och vi kommer att hitta på mycket 
roligt tillsammans under våren 2021.   

PRAKTISK INFORMATION 

• Angående Covid-19, följer vi fortsättningsvis de restriktioner som 

Folkhälsomyndigheten och skolledningen uppmanar oss att följa. Inga 

vårdnadshavare eller övriga anhöriga får vistas i skolans lokaler och barnen bör 

ha med sig en ryggsäck som kan vandra mellan förskolan och hemmet. Dörren 

kommer fortsättningsvis att vara låst och invid den kommer vi att placera en stor 

låda i plast och med lock som kommer att tillhöra Hemuler och Filijonkor. I 

lådan kan man lägga barnets väska som vi sedan tar in och hänger upp på 

barnets plats.  

• När det kommer till påfyllningen av extrakläder i barnens hyllor nu efter jullovet 
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Veckobrev 
Filifjonkor
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Viktiga datum! 

11.1: 
Eftermiddagsutflykt till 
Lottelund. Vi är tillbaka 
på förskolan klockan 
15. Vi tar som vanligt 
med oss mellanmål 
från köket. Vattenflaska 
och sittunderlag önskar 
vi att ni tar med 
hemifrån. 

14.1: 
Förmiddagspromenad! 
Ta med en frukt 
hemifrån eftersom vi 
kommer att stanna för 
en liten picknick. 



kommer vi att vara behjälpliga i den mån vi hinner. För att samarbetet ska gå så smidigt som möjligt är det 

okej att ni lägger ert barns kläder i en namnmärkt (förslagsvis) IKEAkasse som ni tar med er till förskolan.  

• Kom ihåg att ta med er ert barns vilosaker, tvättade och i en namnmärkt tygkasse. 

Vi hoppas verkligen att ni haft en skön ledighet och vi är glada över att lite snö har 
hittat hit. 

Vi hoppas att vi hinner utnyttja vintervädret här på förskolan och vi siktar på att åka 
både åkmadrasser och pulkor. ETT måste för att ert barn ska få åka är hjälm. NI som 
vårdnadshavare måste se till att det finns en namnmärkt hjälm här på förskolan så att 
ert barn kan få komma med i pulkabacken. 

ÖVRIG INFORMATION 

• Jack som vikarierade hos Hemulerna i december kommer fortsättningsvis att vara vikarie för Tammy.  

• Alla vårdnadshavare behöver logga in på Schoolsoft för att kontrollera att ert barns tider stämmer överens 

med er vistelsetid på förskolan. Vistelsetid är = restid till och från ert arbetstid/studietid.  

• 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.” 
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KOM IHÅG 
Vistelsetider på 

Schoolsoft!

KOM IHÅG 
Eftermiddagsutflykt på 
måndag eftermiddag-

till Lottenlund!

KOM IHÅG 
Förmiddagspromenad 
på torsdag- frukt och 

vattenflaska med!
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                    Veckans schema: 
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KONTAKTUPPGIFTER 
Hemuler/Filifjonkor: 070 182 11 27 

Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28 

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

Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.15 Innelek/Samling
Estetisk 

verksamhet/
Språklek

9.30-10.00 : 
Filifjonkor - Rörelse 

Hemuler - Musik 
10.00-10.30:  

Filifjonkor - Musik 
Hemuler - Rörelse

Promenad- frukt 
och vattenflaska 

med!
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 
Lottenlund! Utelek Innelek Innelek Fredagskul

13.15 MELLANMÅL i 
Lottenlund MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

15.00 Tillbaka på förskolan Samling/utelek Samling/Utelek Samling/Utelek Samling/Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger


	Välkomna tillbaka till en ny termin på förskolan!
	Efter ett skönt jullov är det dags att inleda en ny termin med nya utmaningar och nya lärmiljöer. Vi pedagoger ser så mycket framemot att träffa er alla och vi kommer att hitta på mycket roligt tillsammans under våren 2021.
	Kom ihåg
	Kom ihåg
	Kom ihåg
	Vi hoppas verkligen att ni haft en skön ledighet och vi är glada över att lite snö har hittat hit.
	Vi hoppas att vi hinner utnyttja vintervädret här på förskolan och vi siktar på att åka både åkmadrasser och pulkor. ETT måste för att ert barn ska få åka är hjälm. NI som vårdnadshavare måste se till att det finns en namnmärkt hjälm här på förskolan så att ert barn kan få komma med i pulkabacken.
	Kontaktuppgifter

