
 

Hej alla vårdnadshavare! 
Hoppas att ni alla har haft en fin vecka! Nu är inskolningarna 
slutförda och det pågår en spännande tid för alla barn att bygga 
nya kompisrelationer och finna en trygg plats i en ny grupp. Det är 
viktigt att ge barnen tid till att göra just detta så vi kommer 
fortsätta att främst fokusera på gruppen och dess sammanhållning 
den närmaste tiden.  

Men med detta sagt så känns det som hög tid att komma igång 
mer med vår vanliga verksamhet. Därför finns nästa veckas 
schema längst ner i detta veckobrev. Observera att schemat 
kommer att vara borttaget i den version av veckobrevet som 
publiceras på hemsidan då det innehåller information som enbart 
ni vårdnadshavare behöver kunna ta del av. 

Här kommer information som är bra att känna till framöver:                                             
- Utflykt onsdagar förmiddagar                                                                            
Vi lämnar gården när alla har kommit men absolut senast kl 9:00. 
När vi går på utflykt behöver barnen ha en ryggsäck (som sitter 
bra på ryggen) och som innehåller en vattenflaska, sittunderlag 
och på onsdagar en frukt (eller grönsak) hemifrån. Då  
förmiddagen är ganska kort så vill vi inte att barnen har med 
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något annat än ovanstående i sin ryggsäck, dels eftersom vi äter lunch direkt när vi 
kommer tillbaka men också för att det tar tid att äta en större matsäck och barnet går 
miste om värdefull lektid med sina kompisar. Vi vill heller inte att barnen har med 
något annat än vatten att dricka som exempelvis saft eller festis. När det blir kallare 
väder kan det vara gott med något varmt att dricka men det återkommer vi om när det 
blir dags. Ni som lämnar ert barn på gården efter 7:30 får gärna se till så att 
vattenflaskan är fylld med nytt vatten och att ryggsäcken hängs på krokarna utanför 
trappan. När barnen bär med sig sin egen ryggsäck så är det ett ypperligt tillfälle att 
träna självständighet och att ta ansvar för sina saker så packa ner något som barnet 
själv kan servera sig och inte exempelvis en svårskalad apelsin eller liknande.                                                                                                                               

- Utflykt torsdagar eftermiddagar                                                                                                           
På torsdagar går vi iväg på en längre utflykt efter vilan. Vi är tillbaka igen på förskolan 
runt kl 15 så ni som har hämtningstid innan kl 15 kan hämta ert barn på plats där vi 
befinner oss. På torsdagar behövs återigen ryggsäck, vattenflaska och sittunderlag men 
ingen frukt eller grönsak hemifrån eftersom vi tar med oss mellis och frukt från 
förskolan.                                                                                                                        
Så sammanfattningsvis: Ryggsäck, vattenflaska och sittunderlag både på onsdagar och 
torsdagar. Frukt eller grönsak medtages hemifrån endast på onsdagar. Detta gäller tills 
vidare och tills dess vi meddelar annat.  

Vi kommer att ha några återkommande inslag varje vecka på Knyttarna som alla har ett 
språkstimulerande syfte:                                                                                         
Veckans tecken                                                                                                                       
Veckans ramsa                                                                                                                      
Veckans bok                                                                                                                        

Till ”Veckans tecken” kommer vi att använda oss av TAKK (tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation) som används tillsammans med tal för att förstärka 
språket och tillgodose fler former av kommunikation. Tanken är att barnen varje vecka 
blir introducerade till några nya tecken som är flitigt förekommande på förskolan.  

Snart är det dags för fotografering och Knyttarna kommer att fotograferas (både enskilt 
och i grupp) fredag den 23 september kl 09:05. Den dagen vill vi gärna att barnen är på 
plats och redo redan kl 08:45 så att det blir en lugn och stressfri situation. Ni vars barn 
är lediga på fredagar är självklart välkomna att lämna ert barn under 
fotograferingstiden som beräknas vara avslutad 09:45. Inför fotograferingen är det 
viktigt att alla kontaktuppgifter på Schoolsoft stämmer så att fotona så småningom kan 
skickas hem, gå därför gärna in och kontrollera en extra gång och uppdatera vid behov.  
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Vecka 35:                                                                                                                                                                                                                                
Veckans tecken: Äpple, banan, päron                                                                                                  
Veckans ramsa: Ett litet, litet äpple                                                                               
Veckans bok: ”Vem ska rädda Knyttet?” av Tove Jansson     

                                                           

En meteorolog har i dagens tidning slagit fast att det är just i detta nu vi upplever årets 
sista sommardagar. Återstår att se om han får rätt men vi hoppas i alla fall att ni får en 
riktigt skön och förhoppningsvis solig helg! 

Varma hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Maria 
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