
Vi är igång! 
Nu börjar vi vara tillbaka i rutiner och nästa vecka ska vi börja 
följa vårt schema med planerad verksamhet. Detta innebär att vi 
följer vårt schema som Ni finner längst ner i brevet. Packa därför 
med utflyktsryggsäck med varm dryck, frukt och sittunderlag.   

• Trots ett nytt år är det fortfarande aktuellt med de Covid-19 restriktioner som vi 

följde under höstterminen. Vi påminner Er om att inga föräldrar ska vistas inne 

i förskolans lokaler. Vi ber er därför fortsättningsvis ha med en ryggsäck som 

kan föras mellan hemmet och förskolan. Vid sjukdom påminner vi ännu om 2 

symtomfria dagar innan återgång till förskolan.  

• Nu när vädret tillåter utevistelse så kommer vi att spendera mycket tid ute. Det 

är därför EXTREMT viktigt att Ert barn har rätt kläder för detta. Se till så att Ni 

packar med varma kläder så som vantar, tröjor, underställ mm. Det kan även 

vara bra att ha lite extra ombyte ifall något klädesplagg inte hinner torka mellan 

utevistelserna.  

• Vi vill påminna Er om att uppdatera Ert barns vistelsetider på Schoolsoft. 
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Förskolans läsårstider finns uppdaterade på hemsidan. Ni finner dessa längst ner på sidan. 

• Som ni fick veta före jullovet har Vendela börjat studera och jobbar därför inte längre hos oss. 

Rekryteringen pågår och tillsvidare kommer Josephine Alberti att jobba hos oss. 

• Som vi nämnde inledningsvis hoppas vi innerligt på snö och minusgrader! I anslutning till Campus har vi 

den perfekta pulkabacken på Apotekarängen. Ta gärna med en NAMNMÄRKT hjälm (vi rekommenderar 

en med grönt spänne) 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!  

• Lyckan är total i pulkabacken och vi förstår att barnen aldrig vill sluta åka, inte ens alla gånger vid 

hämtning. Vi önskar dock att Ni begränsar Ert barns åkande till endast ETT åk efter det att Ni har anlänt 

och barnet har sett Er. Detta dels för att begränsa antalet människor i backen, men även av respekt för de 

barn som lätt kan bli ledsna av att inte ha sina egna föräldrar på plats. Tack för förståelsen! 

Med önskan om en trevlig helg! 
Emma och Jessica  
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V.3 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.00 Innelek Innelek Utelek

Utelek 
-Utflykt till ruinerna. 
Ta med RYGGSÄCK 

med varmdryck, 
frukt och sittunderlag

Utelek

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

12.15 Utelek/Samling Utelek/Samling Innelek/Samling Innelek/Samling Fredagskul

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.10 Utelek 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
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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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