
Ny vecka på förskolan! 
Vilket härligt vinterväder vi har fått! Under veckan som gått har 
vi utnyttjat vädret till max och spenderat största delen av vår tid 
uthomhus- i pulkabacken, på promenad och i solen ute på 
gården :)   

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 har vi placerat 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. Vi 

tackar för ert samarbete och vi hjälper såklart till när det kommer till att samla 

ihop kläder som ni vill ta hem, hämta kläder, osv.  

•  I anslutning till Campus har vi den perfekta pulkabacken på Apotekarängen. Vi 
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Viktiga datum! 

18.1: 
Eftermiddagsutflykt till 
Blåbärsskogen. 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. 

21.1: 
Förmiddagspromenad! 
Ta med en frukt 
hemifrån eftersom vi 
kommer att stanna för 
en liten picknick. 



påminner er om att ta med en NAMNMÄRKT hjälm till förskolan. Så kan vi i mån av möjlighet åka 

madrass/pulka/stjärtlapp under våra utevistelser. Vi kommer inte erbjuda några lånehjälmar till barnen och 

kommer inte låta barnen låna hjälm av varandra, dels för att undvika fler fall av huvudlöss men även som 

ett led i att ta vårt ansvar under den rådande pandemin. Vill Ert barn ta med en egen stjärtlapp 

(namnmärkt) är det absolut okej, men INGA pulkor/madrasser/snowracers tack! 

•  De eftermiddagar vi väljer att gå till pulkabacken kommer vi att meddela Er på Schoolsoft/sätta en lapp på 

dörren, så att ni vet att ni kan hämta era barn direkt från backen. Om ni är osäkra på var vi är, så är det 

bara att ringa oss. 

• Vi kommer att fortsätta med att bekanta oss med stödtecken! Denna vecka drar vi igång med repetition av 

de tecken som vi lärde oss under höstterminen. Därefter kommer vi att lära oss nya tecken. Det är roligt att 

se att barnen både är duktiga och intresserade.  

• Vi drar igång arbetet med ”molnord”nu under vecka 3. Molnord är viktiga ord som handlar om vänskap, 

att vara en bra kompis, samt vett och etikett. Vårens första ”molnord” blir Förlåt. 

ÖVRIG INFORMATION 

• 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 Blåbärsskogen!

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 i 

färggrupper

Rörelse och 
musik

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 
Blåbärsskogen! Utelek Innelek Innelek Fredagskul

13.15 MELLANMÅL i 
Blåbärsskogen 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
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